
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 22237/2012. 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
 

2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár – Kamaraterem (Gyál, Kőrösi u. 118-120.) 
 
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2012. október 25-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 Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

4. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Javaslat új vagyonrendelet megalkotására 

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

6. Javaslat a települési szilárd hulladékok 2013. évi közszolgáltatási díjának módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

7. Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2013. évi illetménykiegészítésre vonatkozó rendelet 
megalkotására 

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



 
8. Javaslat az Ady Endre Általános Iskola 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat a Bartók Béla Általános Iskola 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyál, Puskás utca - Szélső utca útcsatlakozás forgalmi rendjének felülvizsgálatára 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal 163+82 szelvényében lévő, Kőrösi úti vasúti 
átjáró félsorompóval történő kiegészítés forgalomtechnikai tervének elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

15. Javaslat a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátását biztosító társulási együttműködés 
2013. évi fenntartására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

16. Javaslat építéshatósági együttműködésre 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2012. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat a BKK-val kötendő megállapodás megkötésére  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 



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

 
20. Egyebek 

 
 
Zárt ülés: 
 

21. Javaslat Közművelődési Díj adományozására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

22. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megbízására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál,  2012. november 23.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2012. október 25-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. október 25-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 október 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:   253.461 e Ft  209.893 e Ft  82,81 % 
 iparűzési adó:   847.889 e Ft  786.844 e Ft  92,80 % 
 építményadó:   202.788 e Ft  196.044 e Ft  96,67 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 400.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet október hóban folyamatosan igénybe vettük, 
legmagasabb összeg: 259.394.167,- Ft, legalacsonyabb összeg: 134.499.438,- Ft. 
 
Munkabérhitelt az október havi bérek kifizetéséhez nem kellett igénybe venni. 
 
3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2012. 
november 19-én 1.183.477.159,- Ft, amelynek megoszlása: 

 
  1.000.000.000,- Ft   lejárat: 2012.12.10.  kamat:   7,02 % 
     183.477.159,- Ft   lejárat: 2012.12.17.  kamat:   6,58 % 

 
A kötvény lekötéséből a 2012. évben 71.236.285,- Ft, a szabad pénzeszközökből történő lekötésből pedig 0,- 
Ft a november 19-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 18.313.827,- 
Ft. 

 
4./ Az Önkormányzat és intézményeinek I-III. negyedévéről készített mérlegjelentés és PM Infó határidőben 
leadásra került a MÁK Területi Igazgatósága fele. 
 
 
II. Kabinet Iroda 
 
A 2012. október 25-i képviselő-testületi ülésen Lakos Péter képviselő úr felszólalásában nehezményezte, hogy az 
általa leadott újságcikk nem jelent meg a városi lap 2012. októberi számában. 
 
Fenti ügyben tájékoztatást kértem Gazdik Istvántól, - az Új Gyáli Újság felelős szerkesztőjétől - akitől az alábbi 
felvilágosítást kaptam: 
Lapzárta 2012. szeptember 28. napján volt, viszont a Jobbik rendezvényéről készült beszámoló 2012. október 1. 
napon – lapzárta után - került részére átadásra, ezért sajnos nem volt rá mód, hogy az októberi lapban 
megjelentetésre kerüljön.  
Annak érdekében, hogy a lap időben megjelenjen, tartaniuk kell a hónap végi lapzárta határidejét, különös 
tekintettel arra, hogy a lakosság időben értesüljön az aktuális ünnepségek, rendezvények időpontjairól. 
Természetesen a Jobbik által megrendezésre került eseményt fontosnak tartja a szerkesztőség, ezért az újság 
következő, 2012. novemberi számában megjelentetésre került. 
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I.  
Gyál Város Önkormányzata 2012. október 23. 17,00 órakor ünnepi megemlékezést, majd az ünnepséget 
követően fáklyás felvonulást tartott az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. 
 
II. 
Szíves tájékoztatásul jelen beszámolóhoz mellékeljük a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. regionális hulladék-
hasznosító üzem telepítésére vonatkozó levelét. (1. sz. melléklet) 
 
III. 
Mellékeljük továbbá a közterület-felügyelők 2012. október havi tevékenységéről készített kimutatását. (2. sz. 
melléklet) 
 
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. november 22.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

 





Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2012. Október hónap

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 4 db 2 db 2 db
Roncs autók felderítése 2 db 1 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 13 db 1 db 12 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 38 db 1 db 37 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 5 db 3 db 2 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 36 db 34 db 2 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 30 db 30 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése 20 db 20 db
Gyalogos járőrőzés 27 db 27 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 1 db 1 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 4 db 4 db
Illegális fakivágás észlelése 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 13 db 13 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 2 db 2 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 16 db 16 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 348 db 1 db 296 db 51 db 610 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 10 db 10 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 33 db 33 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 4 db 4 db
Irodai értekezletek 2 db 2 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 3 db 3 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 3 db 1 db 2 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 16 db 3 db 12 db 1 db 10 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése

Összesen: 632 db 210 db 368 db 52 db 620 000 Ft 2 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. október 25. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
192/2012.(X.25.) sz. határozatával elfogadta. 
 
185/2012.(X.15.)    Intézkedést nem igényel. 
186/2012.(X.15.) A csatlakozásról szóló nyilatkozat a Támogatáskezelő részére 

megküldésre került.  
187/2012.(X.15.) A Városközpont projekt részeként a Bútorbeszerzés tárgyú 

közbeszerzési eljárás nyertesével a Falco-Sopron Bútor Kft-vel a 
szerződés aláírásra került. 

188/2012.(X.15.) A Városközpont projekt részeként a Somogyi B. és József A. 
utcákban 30-30 db parkoló kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesével a Vitép 95’ Kft-vel a szerződés aláírásra került. 

189/2012.(X.25.)    Intézkedést nem igényel.  
190/2012.(X.25.) A 2012. évi Közmeghallgatás időpontjáról és napirendi pontjairól a 

közérdekű tájékoztatás az előírt módon, határidőre megtörtént  
191/2012.(X.25.) Intézkedést nem igényel. 
192/2012.(X.25.) Intézkedést nem igényel. 
193/2012.(X.25.) A 2013. évi folyószámlahitelhez és munkabérhitelhez a hiteligénylés 

az Erste Bankhoz benyújtásra került. 
194/2012.(X.25.) A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról szóló testületi 

határozat a hivatal belső ellenőre részére átadásra került. 
195/2012.(X.25.) A Rákóczi u. 44. sz. alatti ingatlanban a Gyámhivatal által használt 

épületrész bérleti szerződése nem kerül megszüntetésre, mivel a 
járási hivatalnak szüksége lesz rá. 

196/2012.(X.25.) A Vak B. u. 14. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének 
megszüntetését kezdeményeztük, mivel a járási hivatalnak nem lesz 
szüksége a helyiségre. 

197/2012.(X.25.) A 2013. évi költségvetési koncepcióban a határozatban foglaltaknak 
megfelelően szerepel a hivatali létszámkeret. 

198/2012.(X.25.) A Közép-Duna Vidéki Kistérségi Társulás megszüntetésére 
vonatkozó testületi határozat az érintett részére megküldésre került.  

199/2012.(X.25.)-tól  
202/2012.(X.25.)-ig Az oktatási intézmények 2011/2012. évi beszámolójának 

elfogadásáról a testületi határozat az érintett intézményvezetők 
részére átadásra került. 

203/2012.(X.25.) A Tátika Óvoda 3 csoportszobájának nyílászáró cseréjéhez a 
szükséges összeg átvezetése a következő költségvetési rendelet 
módosításkor beépítésre kerül. Az intézményvezető kiértesítése 
megtörtént. 

204/2012.(X.25.) A Zrínyi iskola tornacsarnok parkettájának felújításához szükséges 
összeg a következő költségvetési rendelet módosításkor beépítésre 
került. Az intézményvezető kiértesítése megtörtént. 

205/2012.(X.25.) Az Eötvös József Szakközépiskola álláshelyeinek 1 fővel való 
csökkentéséről szóló testületi döntés az intézményvezető részére 
átadásra került. 
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206/2012.(X.25.) Gyál Város Településfejlesztési Terve és Helyi Építési Szabályzata 

Szabályozási Terveinek felülvizsgálata és módosítása kapcsán a 
testületi döntésről a  terv készítőjének értesítése megtörtént. 

207/2012.(X.25.) A Bölcsőde bővítés közbeszerzéshez a Perfectus Kft-vel, mint 
közbeszereztető céggel a szerződés aláírása folyamatban van. 

208/2012.(X.25.) A Bölcsőde bővítés kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozóan az 
Ybl Tervező Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban van.  

209/2012.(X.25.) A Nonprofit Kft. új könyvvizsgálójának kiválasztására vonatkozó 
testületi határozat az ügyvezető igazgató és a Kft. jogi képviselője 
részére átadásra került. 

210/2012.(X.25.) A Képviselő-testület döntést hozott az intézmények technikai 
dolgozóinak átszervezéséről a Nonprofit Kft-hez. 

211/2012.(X.25.) A Somogyi B. utcában a 2611,2612 és 2614 hrsz-ú ingatlanok 
telekegyesítéséhez a vázrajzok megrendelésre kerültek. 

212/2012.(X.25.) A Somogy B. u. 5/a sz. ingatlanon lévő ház bontásához a tervek 
készítése folyamatban van. 

213/2012.(X.25.) „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja 
által’ és a „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita 
Bölcsődében” tárgyú projektekhez az önerő támogatására a 
pályázatok benyújtásra kerültek. 

214/2012.(X.25.) Az épületenergetikai fejlesztések tárgyában a pályázatfigyelés 
folyamatos. 

215/2012.(X.25.) A ProLogis Gördeszka Park használatba adásáról a szerződéskötés 
folyamatban van. 

216/2012.(X.25.) Intézkedést nem igényel. 
217/2012.(X.25.) A tanulmányi ösztöndíj kérelem tárgyában benyújtott fellebbezés 

elutasításáról az ügyfél kiértesítése megtörtént.  
 
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. november 22. 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 

 



 
 
 
 
 

 
 
       Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 
        2013. évi költségvetési koncepciójára. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (1) szerint az jegyző által 
elkészített, a következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a Képviselő-
testületnek. 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről készült törvényjavaslat (továbbiakban törvénytervezet) 
még a nyáron beterjesztése került a Parlament elé, száma: T/7655.  
A törvénytervezethez szeptember hóban az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága módosító 
javaslatot terjesztett elő, amely nagyon sok pontban megváltoztatta az önkormányzatok finanszírozási, a 
feladatellátáshoz biztosított forrásainak rendszerét az eredeti javaslathoz viszonyítva. 
A törvénytervezet és módosító javaslatainak megtárgyalása, vitája jelenleg is tart.  
Szintén vitája folyik többek között a T/7677. sz. alatt futó „Magyarország 2013. évi központi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról”, a T/8750 sz. alatti „Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról”, a T/8990 sz. alatti „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
módosításáról” szóló törvényjavaslatoknak is. 
 
A közigazgatás átalakításával kapcsolatban a járási rendszer kialakítása, a járási központok meghatározása már 
megtörtént, a megállapodás az átadásra kerülő eszközökről, személyekről megkötésre került. 
Mindnyájunk előtt ismeretes továbbá, hogy az általános iskolák, egyéb oktatási intézmények – a szakképző 
iskolák kivételével - esetében a fenntartó 2013-tól az állam, viszont a működtetés az önkormányzat feladata lesz.  
Fentiek következtében jelentős mértékben változik az önkormányzat szervezeti struktúrája, jelentős szerepet kap 
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft-je az oktatási intézmények működtetésével 
kapcsolatban. 
Az átalakítást, a jövőbeni feladataink ellátásának megszervezését legjobb tudásunk szerint építettük fel. Számos 
bizonytalanság létezik még, ezért nincsenek illúzióink a tekintetben, hogy a 2013. költségvetési év könnyebb 
lesz az eddigi évekhez képest. 
Az említettek miatt a 2013. évi költségvetési koncepcióban kizárólag a fő alapelvek számbavétele és rögzítése a 
Képviselő-testület feladata. A költségvetés tervezésénél fokozottan kell érvényesíteni az óvatosság elvét, kiemelt 
figyelmet kell fordítani a biztonságra, a takarékosságra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak együttgondolkodását, mértéktartását és racionális gondolkodását 
elsősorban az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézményeink további működésének fenntartása 
érdekében. 
 
 
 
A 2013. évi bevételek számbavétele 
 
Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más 
gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, központi költségvetési támogatásból, valamint pályázaton elnyert 
támogatásból teremti meg. 
 
 
Saját bevételek: 
 
Önkormányzat saját bevételei: 
 
Saját bevételek között önkormányzati szinten a legjelentősebb forrás a helyi adóbevételekből származik. 
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Az adóbevételek esetében bevétel növekedéssel nem számolhatunk, hisz a jelenlegi adómértékek változtatását, 
valamint új adónem bevezetését a nehéz gazdasági helyzet miatt, ahol a gazdasági szféra szereplői és a lakosság 
sem terhelhető tovább, nem javasoljuk. Új adóformaként fog megjelenni építményadón belül a „Közműadó”, 
melynek bevezetéséről a jogszabály megjelenése után lehet döntést hozni. 
A bevételek számbavételénél javasoljuk az óvatosság elvét szem előtt tartani, az adóbevételeket a 2012. évi 
eredeti előirányzat szintjén tervezni, vagyis az iparűzési adó esetében 848 millió Ft, az építményadó esetében 
pedig 202 millió Ft összegben. 
 
Szintén saját bevételként vehetők figyelembe a bérleti díjakból származó bevételek, a kamatbevételek, a 
közterület-foglalási díjakból származó bevételek, az A.S.A által fizetendő kompenzációs jutalék összege. 
Megkötött szerződéseink alapján ezen tételekből 198 millió Ft bevétellel számolhatunk. 
 Szintén számíthatunk bérleti díjbevételre a víz és csatorna szolgáltatást ellátó DPMV Zrt-től, azonban ennek 
nagysága az új szabályozás miatt bizonytalan és annak összege kizárólag közműfejlesztési feladatokra 
fordítható. 
 
Saját bevételként vehetők figyelembe a felhalmozási jellegű bevételek, amelyek az önkormányzati telkek 
értékesítéséből származnak valamint a vagyonhasznosításból származó bevételek. Ilyen jogcímen az elmúlt 
években nem keletkezett számottevő bevételünk, ezért az óvatosság elve alapján 2013-ban sem kellene ezzel 
számolnunk. 
 
 
A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények saját bevételei: 
 
A bölcsődénél, az óvodáknál, az Egészségügyi Központnál és a Közösségi Háznál ezen a tételen az étkezésből 
származó bevételek, bérleti díj bevételek, valamint közüzemi díjak továbbszámlázásából keletkező bevételek 
szerepelnek.  
 
A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az esküvői szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott 
szolgáltatásokból, a közterület-felügyelők által a város területén kiszabott helyszíni bírságokból, eljárási 
bírságokból, építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származhat. 
 
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételei összegét a 2013. évi szerződések, egyes bevételi elemeknél 
a 2012. évi tényszámok alapulvétele alapján javasoljuk tervezni. Fentiek alapján ezen tételekből 66 millió Ft 
összegű bevétellel számolhatunk. 
 
Átengedett pénzeszközök: 
 
Az Önkormányzat bevételei között szerepelnek továbbá az átengedett pénzeszközökből származó bevételek, 
melyek az alábbiak: 
 
A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett 
adó 40 %-a települési önkormányzatot illeti meg. A 2012. évi számokat alapul véve ennek összege várhatóan 
100 millió Ft körül alakulhat. 
 
A törvénytervezet szerint továbbra is a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési 
önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési 
önkormányzatot illeti meg.  
 
A települési önkormányzatot illeti meg a törvénytervezet szerint: 

- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 
összege,  

- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat 
területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 252.§ (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és 
helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely 
alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a, 

- - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti 
közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 
40 %-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva 
foganatosította, 

- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő 
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által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. 
Átvett pénzeszközök: 
 
A bevételi források között szerepelnek az un. átvett pénzeszközök, amelyek más gazdálkodó szervezetektől 
átvett bevételek. 
Átvett pénzeszköz továbbá az egyes szociális kiadásokra a központi költségvetésből utólagosan leigényelhető 
összegek. Ez előre nem tervezhető, mindig a leigényelt összeggel kell módosítani az önkormányzat költségvetési 
rendeletébe foglalt előirányzatokat. 
 
Az átvett pénzeszközök közé tartozik továbbá az egészségügyi ellátás un. Egészségbiztosítási Pénztár általi 
finanszírozása, (OEP finanszírozás) amely a  2012. évi adatok szerint várhatóan 43 millió Ft. 
 
 
Központi költségvetésből származó bevételek: 
 
Az önkormányzati forrásszabályozás figyelembevételével a helyi önkormányzatok központi költségvetésből 
származó – Gyál Város Önkormányzatát érintően - bevételei a következők: 
 

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ( kb 81 millió Ft) 
o Önkormányzati hivatal működésének támogatása 
o Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 

 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
 Közvilágítás fenntartásának támogatása 
 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 
 Közutak fenntartásának támogatása 

o Beszámítás összege 
o Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása 

 
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kb. 289 millió Ft) 

o Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 

o Óvodaműködtetési támogatás 
o Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása 

 
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (kb. 106 millió Ft) 

o Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
o Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz  
o Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 

 
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  (kb. 27 millió Ft) 
 
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (653 e ft) 
 
- A helyi önkormányzatok által felhasználható és általuk igényelhető központosított előirányzatok – 

Gyál Város Önkormányzatát érintően – a következő jogcímeken tartalmazhatnak elosztható, kötött 
felhasználású kötelezettséggel járó forrásokat: 
o lakossági közműfejlesztés támogatása, 
o helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, 
o önkormányzatok, és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 

támogatása, 
o gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása, 
o önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
o könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
o a 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása. 

 
 
 
Támogatások: 
 
Ezen a soron tervezzük a Városközpont beruházáshoz, valamint a Bölcsőde bővítéséhez, fejlesztéséhez elnyert 
pályázati forrás 2013. évi összegét. 
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Számításaink szerint a 2013. évben a saját bevételekből, az átengedett központi adókból, más gazdálkodó 
szervektől átvett pénzeszközökből, központi költségvetési támogatásból várható bevételi előirányzat összege 
1.960 millió Ft. Természetesen ez becsült összeg, számos bevételi összeg jelenleg még nem ismert, vagy 
nagyságrendje változhat. Ezen felül várható bevétel még a beruházási célú pályázatókból származó összeg – úgy 
mint Városközpont beruházás 2013. évre áthúzódó összege, Bölcsőde beruházás pályázati összege – amelynek 
összege a költségvetés tervezésekor válik ismertté. 
 
 
 
A 2013. évi kiadások számbavétele 
 
A 2013. évi költségvetési kiadások tervezése során prioritást élveznek az önkormányzat által kötelezően 
ellátandó feladatok. 
 
Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi 
önkormányzati rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban, valamint a gazdasági 
programban foglalt feladatokra. 
 
A kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a már megkötött és a 2013. költségvetési évet is terhelő 
szerződéseket, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket, amelyeket az előterjesztés 1. sz. és 2. 
sz. mellékletei tartalmazzák. 
 
A 2013. évi költségvetés kiadásainak tervezésénél törekedni kell az óvatosságra, biztonságra, valamint a 
takarékosságra. 
 
 
Önkormányzat kiadásai 
 
Működési kiadások 
 
Személyi jellegű kiadások, annak járulékai 
Ezen tételen csak a közcélú foglalkoztatásra tervezhetünk összeget.  
A közfoglalkoztatáshoz jelenleg nem kell önerőt biztosítani, azonban jövőre ez változhat. A foglalkoztathatóság 
növelése érdekében fontos, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználjunk, amelyhez szükséges lehet önerő 
biztosítására. Javasoljuk a benyújtandó foglalkoztatási pályázatokhoz szükséges önerőre fedezetet biztosítani a 
2013. évi költségvetésben. 
 
Dologi kiadások 
Tervezni szükséges a város működéséhez meglévő szerződések szerinti összegeket, úgy mint közvilágítás, a víz 
és csatornahálózat karbantartása, BKV járatokért a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj, vagyonbiztosítás, 
bankköltség.  
Szerződéses kötelezettségeinken felül javasoljuk összeg tervezését reklám-propaganda kiadásokra, kártérítések 
megfizetésére, egyéb dologi kiadásokra az előző évi tényszámok alapján, kamatkiadásokra (úgy mint 
folyószámla és munkabér hitel, valamint kötvény kamata) a várható igénybevétel és a bank értesítése alapján, 
illetve áfa fizetési kötelezettségre. 
Javasoljuk továbbá a 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezet biztosítását a 2013. évi 
költségvetésben is, a felmért adatok alapján. 
 
Ellátottak pénzbeli támogatása 
A pénzbeni és természetbeni támogatások tervezése során alapvető szempontnak kell tekinteni azt a törekvést, 
hogy a segélyek reálértékét megőrizzük. E törekvést az is megalapozza, hogy minden évben jogszabály 
határozza meg az adott évre vonatkozó öregségi nyugdíjminimumot és több segélyezési forma értéke a 
nyugdíjminimum százalékában meghatározott. Alapkövetelmény tehát a jogszabályoknak megfelelő segélyezési 
költségvetés elkészítése. 
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó, de jelenleg nem ellátott feladatai a következők: 
gyermekek átmeneti otthona; nappali melegedő; fogyatékosok nappali intézménye; szenvedélybetegek nappali 
intézménye; pszichiátriai betegek nappali intézménye. 
Ezen feladatokat önálló intézmény fenntartásával és ellátási szerződés megkötésével is el lehet látni, valamint a 
Kistérségi Társulás útján. A központi költségvetés ezen feladatok elvégzését támogatja. 
Az Önkormányzat nem kötelező, de biztosított ellátásai jelenleg: szociális tanulmányi ösztöndíj, iskoláztatási 
támogatás. 
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Egyéb működési célú kiadások, támogatások, tagdíjak 
Javasoljuk fedezet biztosítását a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatására, a Szent József Idősek 
Klubja támogatására, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázók támogatására, sportpálya 
üzemeltetésének támogatására. 
A támogatások között fedezete kell biztosítani a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása illetve annak jogutódja működésének és ezen belül több kötelezően ellátandó szociális és 
gyermekjóléti feladat támogatására. 
Szintén itt kell fedezetet biztosítani a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, valamint a 
megalakítani tervezett Gyáli Vagyonkezelő Kft. működésének támogatására. A támogatási összeg 
meghatározásánál figyelembe kell venni a cégek ki- és átalakításával, feladatainak bővítésével kapcsolatos 
kiadásokat. 
Javasoljuk azon tagdíjak fedezetére összeget biztosítani, amelynek Önkormányzatunk tagja, úgy mint FAÖT, 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége. 
Javasoljuk továbbá keret meghatározását és biztosítását a Polgármester saját hatáskörben történő 
felhasználására, valamint a városban működő civilszervezetek támogatására. 
 
Beruházások, felújítások 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben fokozott figyelmet fordított a városi 
beruházások alakulására, a folyamatos fejlesztésekre, illetve a már befejeződött munkálatok eredményének 
szinten tartására. 
A beruházási kiadások tervezésénél is mérsékletet kell tanúsítani, ezért a 2013. évben az alábbi beruházási és 
felújítási feladatokra javasoljuk fedezet biztosítását: 

1. Pályázati forrás igénybevételével a 2009-2012. évi testületi határozatok alapján 
a. Kistérségi Szolgáltató Központ építésének befejezésére, 
b. Bóbita Bölcsőde bővítésére, 
c. Bartók Óvoda bővítésére (ha nyerünk a pályázaton) 

2. Pályázati forrás igénybevételével: 
a. Intézmények energetikai korszerűsítésére 
b. esetleges forrás esetén Sportcsarnok építésére 

3. Saját forrás igénybevételével: 
a. Utcanév és házszámtáblák egységesítésére, cseréjére, 
b. Gyál-felső vasútállomás épületének felújítására ,- partnerségben a MÁV-val 
c. Járda tervezésére, építésére, 
d. Bacsó Béla u. – Kőrösi át gyalogátkelőhely kivitelezésére, 
e. Szükséges évközbeni felújításokra (1. és 4. osztályos tantermek festése). 

4. Intézmények által kért eszközvásárlásokra, felújításokra: 
a. Tulipán Óvoda 

i. Tisztasági festésre 4 db csoportszobában, öltözőben, mosdóban, 
ii. Vészkijáratot jelző lámpák cseréjére, 

iii. Az udvaron gumilapok cseréjére, 
iv. Játszótéri eszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatára. 

b. Liliom Óvoda 
i. Az óvoda épületei tetőszerkezetének átvizsgálására, 

ii. A fűtőtestek cseréjére és a vízvezeték rendszer teljes körű átvizsgálására, 
iii. Csatorna felújítására, 
iv. Kerékpártároló kialakítására, 
v. A riasztó rendszer teljes körű kiépítésére, 

vi. Óvoda helyiségeinek tisztasági festésére. 
c. Tátika Óvoda 

i. Vizesblokk felújítására, 
ii. Bejárati kapu cseréjére 

iii. Balesetveszélyes burkolat cseréjére. 
d. Városi Egészségügyi Központ 

i. A védőnői épület elektromos hálózatának felújítására, 
ii. A lift és akadálymentesítés megvalósítására. 

e. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
i. Nyílászárók, egyéb faszerkezetek javítására, 

ii. Az épület világításának korszerűsítésére, 
iii. A könyvtár korszerűsítésére, új klubterem kialakítására 
iv. Fűtéskorszerűsítésre 
v. Tisztasági festésre. 
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5. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladatainak elvégzéséhez: 

a. Konyhákon 1 db gázüst felújítására/vásárlására, konyhai eszközök beszerzésére, 
b. 1 db földmunkagép beszerzésére 
c. Gyepmesteri telep felújítására. 

 
Hitel-, és kötvénytörlesztések 
Ezen fizetési kötelezettséget a hitelezés éveiben az éves költségvetések összeállításakor minden más fejlesztési 
kiadást megelőzően be kell tervezni, erre a Képviselő-testület kötelezettséget vállalt. A 2013. évi költségvetés 
tervezésénél fentieknek megfelelően fedezetet kell biztosítani a kötvény tőke és kamatfizetési kötelezettségére, 
valamint a 2010. évben vásárolt gépkocsi hitel és kamatfizetési kötelezettségére.  
Hamarosan kormány döntés születik a helyi önkormányzatok adósságátvállalásával kapcsolatban, amely 
reményeink szerint jelentő könnyítést jelent a törlesztési kötelezettségeinkben. 
Hiteltörlesztési kötelezettségünk még a Gyál város Beruházó Viziközmű Társulat által felvett és megszűnése 
kapcsán átvállalt hitel visszafizetési kötelezettségre, melynek teljes összege 18 millió Ft, fedezete a Társulat 
megszűnésekor átadott mintegy 45 millió Ft-ból teljesíthető. 
 
Általános tartalék és céltartalék 
A költségvetési rendelettervezet összeállításánál törvény általi kötelezettség az általános tartalék képzése. 
 
A különböző pályázatok saját forrás részének biztosítása érdekében a 2013. évi költségvetésben is javasoljuk 
beruházási keret és pályázati önrész összegének tervezését a céltartalékok között, amelynek felhasználásáról – a 
pályázatokon elnyert pénzeszközök függvényében – a Képviselő testület dönt. 
 
Javasoljuk továbbá a céltartalékon az előző évek gyakorlatának megfelelően az alábbi tételek tervezésére fedezet 
biztosítását: 

- Közbiztonság támogatására, 
- Városi rendezvényekre, 
- Város által alapított díjakra, 
- Intézmények dolgozói részére fizetendő végkielégítésekre, felmentésekre, jubileumi jutalmakra, 
- 13 éves korú gyermekek méh-nyakrák elleni védőoltására, 
- A könyvtári felzárkóztató pályázaton, valamint a közművelődési intézmény, közösségi színtér 

technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására kiírt pályázaton való 
részvételhez szükséges önrészre, 

- Nyári napközi finanszírozására. 
 
Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
Személyi jellegű kiadások 
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszámkerete 57 fő, a polgármesterrel, alpolgármesterrel együtt. 
Alapilletmény növekedés csak az államilag garantált mértékben, a soros előrelépések összegére tervezhető. 
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazására a 2013. évi költségvetésben fedezet biztosítása nem 
lehetséges. 
Javasoljuk a 2010. évtől bevezetésre került cafetéria rendszer összegére dolgozónként a jogszabályban 
meghatározott mértékű keretösszegre a fedezet biztosítását a 2013. évi költségvetésben. 
Javasoljuk a köztisztviselő illetmény kiegészítés mértékét a 2012. évnek megfelelően a 2013. évben is 
biztosítani. 
Javasoljuk a 2013. évben esedékes jubileumi jutalom, 3 fő nyugdíjazása miatt a felmentési időre járó illetmény 
és összegére fedezet biztosítását. 
Javasoljuk továbbá a kilométer átalányban részesülők költségtérítésére, munkába járáshoz utazási költség 
megtérítésére, munkakörhöz kötötten használt mobiltelefonok költségeinek megtérítésére fedezet biztosítását a 
2013. évi költségvetésben. 
Javasoljuk a Kttv-ben meghatározott segélyekre (temetési segély, szociális segély) a fedezet biztosítását. 
Javasoljuk szabadságmegváltás, túlóra, helyettesítési díj, célfeladat kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítását a 
2013. évi költségvetésben. 
Javasoljuk még a megbízási díjakra (megkötött szerződésekre, valamint az államhoz átkerülő intézmények 
(általános iskolák, szakközépiskola) 2012. évi zárási feladatainak elvégzésére) a fedezet biztosítását. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Fedezetet kell biztosítani a járulékköteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére. 
 
Dologi kiadások 
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A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak tekintetében is csak a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokra 
javasoljuk a fedezet biztosítását. Ezek a –teljesség igénye nélkül - az alábbiak: az épület működésével 
kapcsolatos rezsi költségek, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag beszerzés, karbantartás, szervizelés, mezőőrök, 
közterület-felügyelők részére munkaruha és védőruha beszerzés, egyéb anyag, tisztítószer beszerzés, takarítás, 
kis értékű eszköz beszerzés, bérleti díjak, postaköltség, reprezentáció. Terveink között szerepel 2013-ban az 
Önkormányzat valamennyi intézményére kiterjedően közbeszerzési eljárás lefolytatása az épületek takarítására. 
Javasoljuk továbbá a köztisztviselők kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, egyéb 
szakvizsgák, továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére 
megfelelő nagyságrendű pénzügyi keret biztosítását, természetesen fokozottan figyelve az ingyenesen biztosított 
oktatásokon való részvételre. 
Ehhez kapcsolódóan a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint pénzügyi-
számviteli előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz javasoljuk a szükséges, megfelelő szakkönyvek és 
folyóiratok beszerzésére pénzügyi keret biztosítását. 
Javasoljuk a korábbi években a működéssel kapcsolatos szerződésekre a fedezet biztosítását. 
Szükséges továbbá az irattári selejtezésre a 2013. évi költségvetésben fedezetet biztosítani. 
 
Intézmények kiadásai 
 
Az általános iskolák pedagógus, valamint a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő munkakörök ellátása 
átkerül a köznevelési intézményfenntartó központ állományába, a technikai dolgozók továbbfoglalkoztatása  
pedig 2013. január 1-től a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft állományában lesz. 
 
Az intézmények 2013. évi tervezési irányai a következők. 
 
Fedezetet kell biztosítani a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. Tv. 2. sz. melléklete szerint (3 óvodai 
csoportonként 1 fő, így városi szinten 9 fő) óvodai pedagógiai asszisztensek munkabérére és járulékaira 2013. 
szeptember 1-jétől. 
 
Bérnövekedés az intézményeknél csak az államilag garantált mértékben – a soros előrelépések fedezetére – 
tervezhető. 
 
Jutalom összegére fedezet nem tervezhető.  
 
A dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokra, a már megkötött szerződésekre 
javasoljuk a fedezetet biztosítani. 
 
Javasoljuk továbbá a konyhai dolgozók, védőnők, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat biztosítását. 
 
 
Összefoglalva : 
 
1./ A 2013. évi költségvetés tervezésénél is fokozatosan kell érvényesíteni az óvatosság elvét, kiemelt figyelmet 
kell fordítani a biztonságra, és a takarékosságra. 
 
2./ A Képviselő-testület a városfejlesztési elképzeléseinek biztosítására zártkörű kötvény kibocsátásáról döntött, 
melynek visszafizetéséről, kamatainak fizetéséről 2028-ig minden évben gondoskodni kell. 
 
3./ A Képviselő-testület hozott olyan döntéseket (2. sz. melléklet), amelynek 2013. évi költségkihatásaira fedezet 
biztosítása feltétlenül szükséges. 
 
4./ Terveink, feladataink megvalósításához a rendelkezésre álló bevételből nincs annyi saját erőnk, hogy újabb 
fejlesztéseket valósítsunk meg. Ezért szükséges, hogy megfelelően elkészített anyagokkal minél több területen 
belföldi és EU-s pályázati pénzekhez jussunk. 
Ennek megvalósításához a 2013. évi költségvetésünkben feltétlenül tervezni kell a pályázatokhoz szükséges 
önrészt, a beruházások megvalósításához keret összeg biztosítását a céltartalékon belül. 
 
5./ Az általános tartalékba helyezendő összeg nagyságrendjét úgy kell meghatározni, hogy az előre nem látható 
esetekre lehetőleg fedezetet nyújtson. 
 
6./ A 2013. évi költségvetés bevételi forrásainak tervezésénél nagyon fontos, hogy számba vegyük a növelési 
lehetőségeket, és a gazdálkodás folyamán törekedjünk saját bevételeink növelésének megvalósítására.  
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7./ Jövő évi gazdálkodásunk során továbbra is törekszünk a takarékos költséggazdálkodásra. 
 
8./ A fentiekből következően át kell gondolni az önként vállalt feladatok teljesítésének mértékét és arányát, 
biztosítani kell az ágazati törvényekből fakadó, lehetséges új feladatok megvalósítását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és Gyál Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatait elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslatok: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepcióját a következőkben 
határozza meg: 

 
1./ Elsődleges az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működőképességének biztosítása. 
 
2./ A 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az önkormányzat által 
kötelezően ellátandó feladatok. 
 
3./ Az intézmények a 2013. évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik: 

- saját bevételeiket legalább a 2012. évi eredeti előirányzat összegének megfelelően, 
- bérnövekedés törvényben előírt mértékét, 
- a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. Tv. 2. sz. melléklete szerint (3 óvodai csoportonként 1 fő, így 

városi szinten 9 fő) óvodai pedagógiai asszisztensek munkabérét és járulékait 2013. szeptember 1-
jétől. 

- dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat, 
- a konyhai dolgozók, védőnők, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat biztosításának 

kiadásait. 
4/. A Polgármesteri Hivatal a 2013. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti 

- az alapilletmény növekedésnek a törvényben előírt mértékét,  
- illetménykiegészítés 2012. évi mértékének megfelelő összeget, 
- a cafetéria rendszer juttatásaira dolgozónként a jogszabályban meghatározott összegét, 
- 3 fő nyugdíjazása miatt a felmentési időre járó illetmény és összegét, 
- a 2013. évben esedékes jubileumi jutalom összegét, 
- továbbképzési támogatást a munkáltató által indokolt tanulmányokat folytató köztisztviselők 

részére, 
- a jogszabályokban biztosított ruházati költségtérítés, munkaruha, formaruha, beszerzésének 

összegét, gépkocsi költségtérítés, munkába járáshoz szükséges utazási költség, a munkakörhöz 
kötötten használt mobiltelefonok költségeinek összegét, 

- a Kttv-ben meghatározott segélyekre (temetési, szociális) keretösszeget, 
- szabadságmegváltás, túlóra, helyettesítési díj, célfeladat kifizetéséhez szükséges összeget, 
- megbízási díjak összegét, az államhoz átkerülő intézmények 2012. évi zárási feladatainak 

elvégzésére összeget 
- a köztisztviselők és közalkalmazottak kötelező és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatás 

és továbbképzés összegét, illetve a feladatellátásához szükséges szakkönyvek, folyóiratok 
beszerzésének összegét, 

- a köztisztviselő kirándulás és vezetői képzés (tréning) összegét, 
- a dologi kiadásaik esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat, 
- az irattári selejtezésre összeget, 

 
5./ Fedezetet biztosít a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványtámogatására, a gyerekek táboroztatásához 
szükséges hozzájárulás összegére, a Szent József Idősek Klubja, a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjra 
pályázók, a Sportpálya üzemeltetésének és a városban működő alapítványok, egyesületek és társadalmi 
szervezetek támogatására. 
 
6./ A támogatások között fedezetet biztosít a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása, 
illetve annak jogutódja működésének támogatására. 
 
7/ A Gyál, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft , valamint a Gyáli Vagyonkezelő Kft. 
működésének támogatására fedezetet biztosít. A támogatási összeg meghatározásánál figyelembe veszi a cégek 
meg-, illetve átalakításával, feladatainak bővítésével kapcsolatos többletkiadásokat. 
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8./ Fedezetet biztosít azon tagdíjak összegére, amelynek Önkormányzatunk tagja, úgy mint FAÖT, Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége. 
9/. Vállalja a Gyálon működő Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatását oly módon, hogy a 
jogszabály által kapható támogatás összegét ……….. e Ft-ra egészíti ki. 
 
10./ A 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezetet biztosít. 
 
11./ Fedezetet biztosít keretösszegre, amelynek felhasználásáról a Polgármester saját hatáskörben dönt. 
12./ A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során pénzügyi fedezetet biztosít általános és 
céltartalék tervezésére. 
 
13/. A céltartalékok között elsődlegesen biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész, és beruházási keret 
összegére. 
 
14./ A céltartalékok között fedezetet biztosít: 

- Közbiztonság támogatására, 
- Városi rendezvényekre, 
- Város által alapított díjakra, 
- Intézmények dolgozói részére fizetendő végkielégítésekre, felmentésekre, jubileumi jutalmakra, 
- 13 éves korú gyermekek méh-nyakrák elleni védőoltására, 
- A könyvtári felzárkóztató pályázaton, valamint a közművelődési intézmény, közösségi színtér 

technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására kiírt pályázaton való 
részvételhez szükséges önrészre, 

- Nyári napközi finanszírozására. 
- Bartók Óvoda bővítésére, 
- Intézmények energetikai korszerűsítésére. 

 
15./ A 2013. évi költségvetés tervezésénél fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi a kötvény és kamatainak, 
a 2010-es évben hitelből vásárolt gépkocsi hitel és kamat 2013. évre fizetendő összegeit. 
 
16./ Az alábbi beruházásokra és felújításokra fedezetet biztosít: 

1. Pályázati forrás igénybevételével a 2009-2012. évi testületi határozatok alapján 
a. Kistérségi Szolgáltató Központ építésének befejezésére, 
b. Bóbita Bölcsőde bővítésére, 

2. Pályázati forrás igénybevételével: 
3. Saját forrás igénybevételével: 

a. Utcanév és házszámtáblák egységesítésére, cseréjére, 
b. Gyál-felső vasútállomás épületének felújítására, 
c. Járda tervezésére, építésére, 
d. Bacsó Béla u. – Kőrösi át gyalogátkelőhely kivitelezésére, 
e. Szükséges évközbeni felújításokra (1. és 4. osztályos tantermek festése). 

 
4. Az …………………………………………. Intézmény(ek) által kért ………………………… 

felújításokra és eszközbeszerzésekre: 
 

5. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladatainak elvégzéséhez kért alábbi 
eszközök beszerzésére és felújítások elvégzésére: 
…………………………………………………………… 

 
17./ Utasítja a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során az 
előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse. 
 
Határidő: A 2013. évi költségvetés benyújtásának időpontja. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: valamennyi bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2011. október 26. 
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         Pápai Mihály 
        polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
 

                            A 2013. évi költségvetést érintő bevételi szerződések 
   

Név/partner Szerződés tárgya Bevételi összeg 

Navax Kft bérleti díj 2012. évben : 274.399,- Ft / hó 

Mezőhúsgép Kft bérleti díj 2013-tól 400.000 Ft/hó 

A.S.A. Mo. Kft kompenzációs jutalék 
2012. évben átlagosan : 

12.000.000,-Ft/hó 
Gyál Városfejlesztési és 
Városüz.Nonpr.Kft                   bérleti díj  szerz.sz: 100.000,-Ft/év 

DPMV Zrt helyiség bérleti díj 2012. évben : 32.635,- Ft/hó 

Pro Regio Kft. Városközpont építése   

Raiffeisen Bank Zrt. szponzorációs támogatás 1.000.000,- Ft 

Eisberg Hungary Kft. bérleti díj 40.000,- Ft/hó 
   
   

                                    A 2013. évi költségvetést terhelő szerződések 
   

Név/partner Szerződés tárgya Kiadási összeg 

Magyar Posta  Dij hitelezve postai szolg. Teljesítés szerint 
Magyar Posta/Postaktív 
Kft. 

Bérmentesítőgép/fizetési 
ért.nyomtatása   

A.S.A. Magyarország Kft 
Polgármesteri Hiv. 
szemétszállítása Díjszabás alapján 

  közszolgáltatási szerződés igénybevétel alapján 
Groupama Garancia 
Biztosító Rt. Vagyonbiztosítás 2012. évre: 2.509.860,- Ft 

Békés István Tűzvédelmi feladatok ellátása 20.000,- Ft/hó (bruttó) 

BKK Zrt Tömegközlekedési hozzájárulás átlagosan havi: 6.084.000,- Ft/hó 
Monor Telefon Társaság-
UPC telefonhál.haszn., 

Mindenkori díjszabás alapján 
igénybevételtől függően 

Gyáli Baráti Kör SE. Sportpálya üzemeltetése 
2012. évi költségvetésben 
elkülönítve:11.210.000,- Ft 

Dr. Piszker és Tsa Eü. Bt. Foglalkozás eü. feladatok 78.750,-Ft/név 
Szent József Idősek 
Klubja 

Idősek ellátása/szolgáltatási díj 
fizetése 2012. évben : 208.333,- Ft/hó 

Clean Service 2000 Bt Takarítás szolgáltatás ellátása 2012. évben : 598.608,- Ft/hó 
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Béta-Audit Kft Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2012. évben : 355.943,- Ft/n.év 

Tigáz Zrt Általános közüzemi szerződés 
Mindenkori díjszabás alapján 

igénybevételtől függően 
Vodafone Magyarország 
Nyrt Telefon szolg. igénybevétele 

Díjszabás alapján igénybevételtől 
függően 

Saldo Rt. Alaptagdíj 2012. évben : 125.730,- Ft/ fél év

Abacus BBtt.. 
Gyermekvédelmi rendszer 

karbantartása 2012. évben : 37.338,- Ft / fél év 

Abacus Bt. 
Szociális 

tám.rendsz.szoftverkövetése 2012. évben : 43.812,- Ft/ n.év 
Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár 

házasságkötések miatti 
terembérlés 25.000,- Ft+Áfa/esemény 

Pannónia Km Szerviz Kft Fénymásoló gépek bérlése 
Díjszabás alapján+használat 

szerint 

DPMV Zrt üzemeltetés és bérbeadás 
kompenzáció részeként 

kiegyenlítve 

DPMV Zrt vízdíj, csatornadíj igénybevételtől függően 

Elmű Nyrt. 
fogy.helyen teljesítmény 

biztosítása 
Díjszabás alapján havonta 

fizetendő 
Földmérési és 
Távérz.Intézet Takarnet szolg. Igénybevétele 

Mindenkori díjszabás alapján 
igénybevételtől függően 

Gyál Városüz. és 
Városfejl. Nonpr.Kft ingatlan bérlés 2012. évben : 27.690,- Ft/hó 

Hirszolg Kkt Telefon alk.karbantartása 2012. évben : 22.860,- Ft/hó 

Lux Invest 2000 Kft Közvilágítási feladatok ellátása 
2012. évben átlagosan 4.700.000,-

Ft/hó 

Toyota Pénzügyi Zrt. kölcsönszerződés 
2012. évben átlagosan 107.000,- 

Ft/hó 

23Vnet Kft 
Hely biztosítása WEB oldal 

számára 2012. évben : 19.050,- Ft/hó 

Erste Bank Hungary Nyrt Munkabérhitel 
A nyújtott hitel összege/kamata 

változó/3  havi BUBOR 

Erste Bank Hungary Nyrt Folyószámlahitel Kamata változó/3 havi BUBOR 

Fehér Krisztián Riasztó rendszer karbantartása 2012. évben : 23.101,- Ft/n. Év 
Katawin Bt, Pro Maker 
Bt./E-Szoftverfejlesztő 
Kft. 

kataszteri program 
programkövetési szolg. 2012. évben : 99.060,- Ft/év 

Dabas és Környéke 
Üdülőtábor Alapítvány Támogatás 

támogatási szerződés szerinti 
összeg 

Dr. Schmidt Valéria 
ügyvéd jogi képviselet 2012. évben : 222.250,- Ft/hó 

Opten Kft Cégtár plusz megrendelése 2011. évben: 157.500,-Ft 

Póti Erzsébet munkavédelmi felügyelő 33.000,- Ft/hó 
Kistérségi Ellenőrzési 
Központ 

belső ellenőrzési feladatok 
ellátása 2012. évben : 165.100,- Ft/hó 
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Datakart Geodézia Kft 
Térinformatikai rendszer és 

terméktámogatási rendszer ny. 2012. évben: 448.056,- Ft 

Williams TV Stúdió  televíziós műsor szerkesztése 2012. évben : 232.237,- Ft/hó 
Magyar 
Közigazgatásfejlesztési 
Zrt. 

alkalmazásszolg. díj 2010.08.01-
től 2012. évben : 337.800,- / hó 

Magyar 
Közigazgatásfejlesztési 
Zrt. Ügyirat kezelési rendszer 2012. évben : 253.350,- Ft/hó 

Raiffeisen Bank Zrt. Gyál Jövője kötvény kib. 
2012. évben várható kiadás: 

285.520.800,- Ft 

Vendégh Attila téfigyelő kamerák karbantartása 2012. évben : 18.000,-FT/hó 

ABC Group Kft. 
Kistérségi Szolg. Központ /kiviteli 

tervek elk. 
2013. évben még várható kiadás 

304.800,- Ft 

Volmer Kft. 
műszaki ell. 

feladatok/Városközpont beruh. 
2013. évben várható kifizetés : kb. 

1.000.000,- Ft 

Complex Kiadó Kft. 
rendszerhasználat, on-line 
szolgáltatás, jogtár on-line 2012. évben : 475.234,- Ft/hó 

Deep Forest Kft. tájépítészet-Városközpont beruh.
2012. évben még kifizetendő : 

40.003.728,- Ft 
Gyál Városüz. és 
Városfejl. Nonpr.Kft projektmenedzseri megb.szerz. 1.078.630,-  

Cell-Line It Security Kft. 
informatikus távollétében történő 

helyettesítés 50.000,- Ft + Áfa/hó 

Pro rec. Lines Kft. honlap karbantartás 97.790,- Ft/hó 

Serco Kft. 
riasztó rendszer, tűzjelző 
rendsz./városkp. Beruh. 

2012. évre várható kiadás kb. 
10.000.000,- Ft 

ActivCom Kft. internet szolgáltatás 2012. évben : 19.050,- Ft/hó 

Prím Építő Kft. 
Kistérségi Szolg. Központ építési 

beruh. Kivitelezése   

YBL Tervező Kft. 
Sportcsarnok tervezési munkái 

eng.tervek, kiviteli terv.   kiviteli terv: 11.500.000,- Ft+ Áfa
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2.sz.melléklet 
 
 

 
                                                                           2013. évet terhelő Képviselő- testületi határozatok 
     
Sorszám Dátum  Határozat száma Határozat tartalma Összeg 

1.) 2012-01-26 10/2012 (I.26.) 

Településfejlesztési 
koncepció felülvizsgálata, és 

módosítása, 
településszerkezeti terv 

felülvizsgálata és 
módosítása, szabályozási 
tervek felülvizsgálata és 

módosításával kapcsolatos 
tervek elkészítése. 

800.000,- Ft + Áfa 

2.) 2012-03-29 51/2012 (III.29.) 
A Gyáli Baráti Kör SE. 
Pályázatának önrész 

biztosítása 

2012. évben már 
átutalásra került erre a 

célra 842.138,- Ft. 

3.) 2012-08-16 146/2012 (VIII.16.) „3 ingatlanos” projekt 
tervezése 2.000.000,- Ft 

4.) 2012-09-12 160/2012 (IX.12.) A  Visegrádi Alap pályázat 
önköltségének biztosítása Euro: 3.200 

5.) 2012-09-12 170/2012 (IX.12.) 
Projektmenedzseri 

megbízási díj 
növekedésének biztosítása 

1.078.630,- Ft 

6.) 2012-09-12 177/2012. (IX.12.) 

Kistérségi Szolgáltató 
Központ jegyzőkönyvező és 

szavazatszámláló 
konferencia rendszer besz. 

3.700.000,- Ft+Áfa 

7.) 2012-10-15 186/2012 (X.15.) 

Csatlakozás a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 

2013. évi fordulójához 

5.000,-Ft/fő/hó 
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       Tárgy:  Tájékoztató Gyál Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi alakulásáról. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87. §. (1) bekezdése alapján a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 
ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat 
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. 
Az ÁHT 24. §. (1) szerint az jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester 
november 30ig benyújtja a Képviselő-testületnek. 
A törvényi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
alakulásáról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.. 
 
 
Bevételek 
 
A bevételi előirányzatok és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 7.sz., 9. sz. és 11. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
A bevételek eredeti előirányzata 4.052.869 e Ft, év közben 6.964.884 e Ft-ra módosult, mely 6.136.123 e Ft-ra, 
88,10 %-ra teljesült.  
A 2011. évi pénzmaradvány és alulfinanszírozás figyelmen kívül hagyása esetén a bevételek teljesítése 75,74 %. 
 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 7. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Kapott támogatás 
Az önkormányzatok költségvetési támogatása soron került tervezésre a 2011. évi költségvetési törvény 3. sz. és 
8. sz. mellékletében meghatározott normatívák szerint az önkormányzatot feladatmutatók alapján megillető 
hozzájárulások összegei. A normatív támogatások részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. 
A támogatások eredeti előirányzata 802.979 e Ft, év közben 933.388 e Ft-ra módosult, teljesítése 748.423 e Ft, a 
módosított előirányzat 80,18 %-a. 
 
Közhatalmi bevétel 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között került megtervezésre a helyi adók – építményadó, 
iparűzési adó – és a gépjármű adó bevételei. 
A helyi adók tervezett bevétele 1.304.138 e Ft, 1.304.772 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.150.277 e Ft, 88,16 %. 
Az adóbevételeken belül az építményadó bevétel 89,40 %-ra, az iparűzési adó bevétel 89,81 %-ra, a 
gépjárműadó bevétel pedig 76,97 %-ra teljesült. 
Az átengedett központi adók között került megtervezésre a 2012. évi költségvetési törvény 4 sz. mellékletében 
meghatározott személyi jövedelemadó helyben maradó része (8%) és a személyi jövedelemadó kiegészítés 
(32%). Az eredeti előirányzat 348.912 e Ft, év közben nem módosult, teljesítése 264.126 e Ft, 75,70 %. 
 
Intézményi működési bevételek 
A működési bevételek között került megtervezésre a bérleti díjak, az A.S.A által kapott kompenzációs jutalék a 
kamatbevétel összege. 
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A működési bevételek eredeti előirányzata 354.995 e Ft, év közben 415.891 e Ft-ra módosult, teljesítése 
269.594 e Ft, 64,82 %.  
Bevételi elmaradás a Városüzemeltetési Nonprofit Kft bérleti díj során van, oka, hogy a bérleti díj összege a II. 
félévben került kiszámlázásra, kifizetése szeptember 30-ig nem történt meg.. Szintén elmaradás van a „Bérleti 
díj Gyáviv” soron, amelynek oka, hogy a víz és csatorna hálózatért kiszámlázott bérleti díj jelentős része a IV. 
negyedévben kerül átutalásra. Szintén nem teljesült bevétel „az érékesített eszközök Áfa” soron, mivel az I-III. 
n. évben nem történt telekeladás. 
 
Működési célú étvett pénzeszköz 
Eredeti előirányzat nem került tervezésre, módosított előirányzatként szerepel a kifizetett segélyek utáni állami 
támogatás összege, valamint a 2011. évi pénzmaradvány, intézményi túlfinanszírozás és a MÁK-tól a 2011. évi 
beszámoló alapján járó pénzeszköz átvétel összege. A módosított előirányzat 1.436.642 e Ft, amely 1.441.142 e 
Ft-ra, 100,31 %-ra teljesült. A bevételi túlteljesítés a „Segélykifizetések állami támogatása” soron történt. Ennek 
oka, hogy segélyekre átutalt támogatás egy része még nem került előirányzatosításra.  
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 
Itt került tervezésre, mint Európai Uniós forrásból származó bevétel, a Kistérségi Szolgáltató Központ építésére 
az eddigi lehívásokon felül a 2012. évben várható bevétel összege. A tervezett 489.397 e Ft az áfa kompenzáció 
miatt év közben 495.383 e Ft-ra módosult, eddig 26.646 e Ft került lehívásra és kifizetésre, amely a módosított 
előirányzat 5,38 %-a, 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között került tervezésre az önkormányzati telkek értékesítéséből 
várhatóan befolyó összeg.  
A telekértékesítésre betervezett 91.063 e Ft-ból az I-III. negyedévben nem realizálódott bevétel, a 945 e Ft a 
korábbi években részletre értékesített bérlakások vásárlóitól folyt be. 
A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között került tervezésre a közérdekű kötelezettségvállalásból várhatóan 
befolyó összeg, a tervezett 86.897 e Ft év közben 158.912 e Ft-ra módosult, teljesítése 75.843 e Ft, amely a 
módosított előirányzat 47,73 %-a. Az M0 melletti terület szabályozási tervéért tervezett 66.069 e Ft kifizetésére 
a szerződő felek év végégig vállaltak kötelezettséget. 
 
Kölcsönök 
Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön 
összegének megtérülése, a 3.000 e Ft eredeti előirányzat 1.177 e Ft-ra, 39,23 %-ra teljesült. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 8. sz., szakfeladatonkénti bontását a 9. sz. 
melléklete tartalmazza.  
 
Működési célú bevételek 
 
Intézményi működési bevételek 
Ezen a soron került többek között tervezésre az igazgatási szolgáltatási bevételek, az esküvői szolgáltatásért 
fizetett díjak, a továbbszámlázott tételekből származó bevételek. Az eredeti előirányzat 22.899 e Ft, amely év 
közben 20.649 e Ft-ra módosult, 16.642 e Ft-ra, 80,59 %-ra teljesült. 
 
Kapott támogatás 
Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működésére kapott támogatás összege. Az eredeti előirányzat 
508.294 e Ft-os összege 512.703 e Ft-ra módosult, teljesítése 344.454 e Ft, 67,18 %. 
 
Átvett pénzeszköz 
Ezen a soron eredeti előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat a mezőőri szolgálatra kapott 
támogatás miatt 900 e Ft, amely 100 %-ban teljesült. 
 
2011. évi pénzmaradvány 
Eredeti előirányzat ezen a soron nem került tervezésre, módosított előirányzatként jelent meg a zárszámadási 
rendeletben elfogadott pénzmaradvány összege, amelynek teljesítése 100 %. 
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3. Intézmények bevételei 
 
Az intézmények működési bevétele a saját működési bevételeikből és a költségvetési támogatásokból tevődik 
össze, amelyet intézményenkénti, jogcímenkénti bontásban az előterjesztés 10. sz. melléklete, 
szakfeladatonkénti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. A saját működési bevételek között az 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából 
keletkező bevételek kerültek tervezésre, és elszámolásra. A bevételek eredeti előirányzata 105.589 e Ft, év 
közben 107.393 e Ft-ra módosult, teljesítése 78.679 e Ft, 73,26 %. 
 
Itt került továbbá tervezésre az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi ellátás finanszírozására 
átvett pénzeszköz., amelynek eredeti előirányzata 43.000 e Ft, 39.849 e Ft-ra, 92,67 %-ra teljesült. 
 
A bevételek között szerepel a kapott támogatás összege, amelynek eredeti előirányzata 1.363.843 e Ft, év 
közben 1.537.543 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.187.824 e Ft, a módosított előirányzat 77,25 %-a. 
 
A bevételek között került elszámolásra az u.n. átvett pénzeszközök. Eredeti előirányzat nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat összege 25.733 e Ft, teljesítése 20.429 e Ft, 79,39 %. A teljesítés elmaradásának oka, 
hogy a 2011. évi intézményi alulfinanszírozások teljes összege október végéig került leutalásra. 
 
 
Kiadások 
 
A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 7.sz., 9. sz. és 11. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
A kiadások eredeti előirányzata Önkormányzati szinten 4.052.869 e Ft, év közben 6.964.884 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 4.531.303 e Ft, 65,06 %.  
Amennyiben a 2011. évi pénzmaradványt figyelmen kívül hagyjuk, úgy a teljesítés a módosított előirányzat 
56,29 %-a 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Az önkormányzat kiadásainak részletezését az előterjesztés 4. sz. és 5. sz. mellékletei, szakfeladatonkénti 
bontását pedig a 7.sz. melléklet tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést az előterjesztés 4. sz., szakfeladatonkénti bontását a 7. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Személyi juttatások 
Ezen a soron kerül elszámolásra a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók személyi jellegű kiadása. 
Eredeti előirányzatként kiadást nem terveztünk, mivel a foglalkoztatásra nyert pályázat alapján 18 fő 
alkalmazható, alkalmazásuk év közben kezdődött. 
A módosított 3.279 e Ft előirányzat 7.752 e Ft-ra teljesült. A túlteljesítés oka, hogy a pályázati forrás lehívására 
és folyósítására utólag kerül sor, összege utólagosan kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe, a 
közfoglalkoztatottak részére a béreket hetente fizetjük. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Ezen a soron került elszámolásra a közfoglalkozottak bére után fizetett szociális hozzájárulás összege  
 
Dologi kiadások 
Itt került tervezésre az Önkormányzat működésével kapcsolatos dologi kiadások, úgy mint közvilágítás, 
karbantartás, kisjavítás, a buszjáratokért fizetett díj, reklám-propaganda kiadások, előző évi maradvány 
visszafizetése, vagyonbiztosítás, banköltségek, tagdíjak, kártérítések és kamatkiadások. Az eredeti előirányzat 
465.094 e Ft, amely év közben 506.512 e Ft-ra módosult, teljesítése 276.453 e Ft, 54,58 %. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
A segélyezési kiadások soron tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei., eredeti előirányzata 
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45.450 e Ft, amely év közben a visszaigényelt támogatások összegével 156.990 e Ft-ra módosult, teljesítése 
151.904 e Ft, 96,76 %. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A működési célra átadott pénzeszközök között került tervezésre többek között a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a Sportpálya üzemeltetésére 
fordított támogatás. Itt került tervezésre a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit KFT részére a 
szindikátusi szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Gyáli Kistérségi 
Társulás részére fizetendő tagdíj összege. 
A 4. sz. melléklet szerint itt kerül elszámolásra továbbá az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére 
átadott költségvetési támogatás összege, amely az u.n. beduplázódás, miatt az 1. sz. melléklet ugyanezen 
elnevezésű sorában és a tényleges kiadási főösszegben már nettósítva került feltüntetésre. 
Ennek megfelelően az eredeti előirányzat 129.970 e Ft, amely év közben 174.526 e Ft-ra módosult, teljesítése 
128.571 e Ft, 73,67 %. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
A felhalmozási célú kiadások részletezését az előterjesztés 5.sz., szakfeladatonkénti bontását a 7. sz. melléklete 
tartalmazza.  
A táblázat adatai mind az előirányzat, mind a teljesítési adatok esetében az általános forgalmi adóval növelt 
összeget tartalmazzák. Ez alól kivételt képeznek az engedélyköteles beruházások – mint Kistérségi Szolgáltató 
Központ építése – mivel azok a fordított áfa fizetés szabályai alá esnek, az áfa összege a működési célú kiadások 
között kerül tervezésre és elszámolásra. 
A saját forrásból megvalósuló beruházások eredeti előirányzat 67.068 e Ft, év közben 163.280 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 110.775 e Ft, 67,84 %. A Somogyi B. u. 5/a sz. alatti ingatlan vételára kifizetésre került, azonban 
aktiválására csak a Földhivatali visszajelzést követően kerül sor, ezért annak teljesítési összege nem a 
felhalmozási kiadásokon, hanem a függő kiadásokon szerepel. Amennyiben ezen összeget figyelembe vesszük, 
úgy a teljesítés 135.975 e Ft, 83,28 %. 
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás eredeti előirányzata 617.946 e Ft, év közben a 
zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány és az áfa kompenzáció következtében 764.438 e Ft-ra 
módosult. Teljesítés az előzőekben leírtak miatt nem a felhalmozási kiadáson, hanem a függő kiadásokon 
szerepel. Amennyiben itt is figyelembe vesszük a 2012. évi kifizetéseket, úgy a teljesítés 194.941 e Ft, 25,50 %. 
 
Felújítások 
Ezen a soron került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújításának, és a villámvédelmi 
felülvizsgálatának összege. Az eredeti előirányzat 6.783 e Ft, év közben 0 e Ft-ra módosult. Ennek oka, hogy az 
intézményi karbantartást a Kft végezte, így a részére átadott kiadások közé került az előirányzat és a teljesítés is, 
a villámvédelmi felülvizsgálatot Önkormányzatunk végeztette el ezért annak előirányzata és teljesítése a dologi 
kiadások közé került átcsoportosításra. 
 
Egyéb felhalmozási kiadások  
Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek a Rendőrőrs építésére 
és fűkasza vásárlására adott összeg, valamint év közben a felújításokra átadott összeg. 
Az eredeti előirányzat 51.905 e Ft, amely év közben 57.206 e Ft-ra módosult, teljesítése 57.005 e Ft, 99,65 %.  
 
Hitel-, kötvény kiadások 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a kötvény törlesztésének összege, valamint a 2011. december 31-
én meglévő likviditási hitel összege. A 2012. szeptember 30-i folyószámla hitel összege 184.015 e Ft volt. 
A kötvény törlesztésének eredeti előirányzata 232.353 e Ft, teljesítése 122.837 e Ft, 52,87 %. A kötvény 
második részletének törlesztésére 2012. szeptember 30-a helyett október 1-én került sor, mivel az eredeti dátum 
vasárnapra esett. 
 
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét az előterjesztés 6. sz. mellékletében részletezzük. Itt 
szerepelnek a felhasználási kötöttséggel kapott támogatások (*-gal jelölt tételek), a pályázatok benyújtásához 
szükséges önrész összege, a bizottságok által átruházott hatáskörben adható keretösszeg, a városi 
rendezvényekre illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, 
felmentés, jubileumi jutalmak összege.  
A táblázatban teljesítési adat nem szerepel, azok a költségvetés megfelelő soraiban találhatók, jellegüknek 
megfelelően. 
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Kölcsönök 
Ezen a soron került tervezésre a a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói 
kölcsön összege. Az előirányzott 3.000 e Ft összegből 1.500 e Ft került igénylésre és kifizetésre.  
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásait az előterjesztés 8. sz., szakfeladatonkénti bontását pedig a 9. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
Személyi juttatások 
A kiadások tervezését a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott 38.650,- Ft-os köztisztviselői 
illetményalappal készítettük el. A tervszámokban ezen kívül a soros előrelépés összege szerepel. 
A nem rendszeres juttatásoknál került tervezésre a cafetéria juttatás összege, dolgozónként bruttó 60.000 Ft, 
amely a fizetendő járulék összegét is tartalmazza. 
Az eredeti előirányzat 317.625 e Ft, amely év közben 331.927 e Ft-ra módosult, teljesítése 228.131 e Ft, 68,73 
%. 
 
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2012. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük. Eredeti 
előirányzat 84.269 e Ft, év közben 88.129 e Ft-ra módosult, teljesítése 60.220 e Ft, 68,33 %. 
 
Dologi kiadások 
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között kerültek tervezésre a hivatal működésével kapcsolatos 
készletbeszerzések, közüzemi és egyéb szolgáltatók díjai, egyéb dologi kiadások, karbantartási kiadások. A 
kiadások eredeti előirányzata 129.299 e Ft, év közben 117.622 e Ft-ra módosult, teljesítése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 59,90 %, 70.452 e Ft. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A módosított előirányzatok soron szerepel a 2011. évi pénzmaradvány összegének az Önkormányzat és a Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásának összege. Az 1.396.781 e Ft összeg 100 %-ban teljesült. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 
2012. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait valamint azok teljesítését az előterjesztés 10. sz. melléklete, 
szakfeladatonkénti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Személyi juttatások 
A személyi juttatás kiadási tételein belül a rendszeres személyi juttatások soron került tervezésre a 
közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2012. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a 
bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján.  
Az eredeti előirányzat 813.544 e Ft, amely 909.257 e Ft-ra módosult, teljesítése 669.656 e Ft, 73,65 %. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2012. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, eredeti 
előirányzat 216.771 e Ft, év közben 238.775 e Ft-ra módosult, teljesítése 180.188 e Ft, 75,46 %. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak tervezett összegeit tartalmazzák. Az eredeti előirányzat 439.117 e Ft, 
amely év közben 515.738 e Ft-ra módosult, teljesítése 425.753 e Ft, 82,55 %. 
 
Felhalmozási kiadások 
Az Intézményeknél felhalmozási kiadásokon eredeti előirányzat nem szerepel, módosított előirányzat 15.602 e 
Ft, teljesítés 1.385 e Ft, 8,88 %. 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési létszámkeretét és teljesítését az előterjesztés 12. sz. 
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melléklete tartalmazza Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények bontásban. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
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 31. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 3 881 381 5 358 299 4 570 714 85,30%
     Működési célú bevételek 2 811 024 4 439 605 3 873 562 87,25%
        Kapott támogatás 802 979 933 388 748 423 80,18%
        Közhatalmi bevételek 1 653 050 1 653 684 1 414 403 85,53%
        Intézményi működési bevétel 354 995 415 891 269 594 64,82%
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 436 642 1 441 142 100,31%

     Felhalmozási célú bevételek 667 357 745 358 103 434 13,88%
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 489 397 495 383 26 646 5,38%
        Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 945 1,04%
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 158 912 75 843 47,73%

     Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3  000 3 000 1 177 39,23%
     Egyensúlyteremt ő hitel 400 000 170 336 592 541 347,87%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 22 899 1 421 756 1 417 749 99,72%
     Működési célú bevételek 22 899 1 421 756 1 417 749 99,72%
        Intézményi működési bevétel 22 899 21 549 17 542 81,41%
        2011.évi pénzmaradvány 0 1 400 207 1 400 207 100,00%

3. Intézmények bevételei 148 589 184 829 147 660 79,89%
     Működési célú bevételek 148 589 184 829 147 660 79,89%
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 43 000 43 000 39 849 92,67%
        Intézményi működési bevétel 105 589 107 393 78 679 73,26%
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 25 733 20 429 79,39%
        2011.évi pénzmaradvány 0 8 703 8 703 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 4 052 869 6 964 884 6 136 123 88,10%

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 052 244 3 351 053 1 498 737 44,72%
     Működési célú kiadások 640 514 842 193 568 379 67,49%
        Személyi juttatások 0 3 279 7 752 236,41%
        Munkaadókat terhelő járulékok 0 886 3 699 417,49%
        Dologi kiadások 465 094 506 512 276 453 54,58%
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 156 990 151 904 96,76%
        Egyéb működési célú kiadások (átadott) 129 970 174 526 128 571 73,67%

      Felhalmozási célú kiadások 1 205 719 1 447 111 928 858 64,19%
         Intézményi beruházás 685 014 927 718 110 775 11,94%
         Felújítások 6 783 0 0
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 57 376 57 056 99,44%
         Hitel-, kötvénykiadások 462 017 462 017 761 027 164,72%

      Tartalékok 203 011 1 058 749 0 0,00%
         Céltartalék 197 011 1 056 101 0 0,00%
         Általános tartalék 6 000 2 648 0 0,00%

      Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 3 000 1 500 50,00%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 531 193 1 934 459 1 755 584 90,75%
     Működési célú kiadások 531 193 1 934 459 1 755 584 90,75%
         Személyi juttatások 317 625 331 927 228 131 68,73%
         Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 88 129 60 220 68,33%
         Dologi kiadások 129 299 117 622 70 452 59,90%
         Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 1 396 781 1 396 781 100,00%

3. Intézmények kiadásai 1 469 432 1 679 372 1 276 982 76,04%
     Működési célú kiadások 1 469 432 1 663 770 1 275 597 76,67%
        Személyi juttatások 813 544 909 257 669 656 73,65%
        Munkaadókat terhelő járulékok 216 771 238 775 180 188 75,46%
        Dologi kiadások 439 117 515 738 425 753 82,55%
    Felhalmozási kiadások 15 602 1 385 8,88%

K i a d á s o k összesen: 4 052 869 6 964 884 4 531 303 65,06%

Telj. %-a 
mód.ei.-

hoz

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

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

2012.09.30. 
teljesítés

2012.10.hó 
mód.ei.

M e g n e v e z é s
2012. évi 

eredeti ei.



2 811 024 4 439 605 3 873 562 87,25%

Kapott támogatás 802 979 933 388 748 423 80,18%
Önkormányzatok költségvetési támogatása 802 979 933 3 88 748 423 80,18%
          Normatív támogatások 802 979 736 543 558 845 75,87%
          Központosított előirányzat 0 3 454 4 826 139,72%
                 Működési célú közp. ei. 0 3 284 4 775 145,40%
                 Felhalmozási célú központ. ei. 0 170 51 30,00%
          Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 95 509 95 677 100,18%
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 66 436 52 482 79,00%
          Egyéb központi támogatás 0 31 446 36 593 116,37%

Közhatalmi bevétel 1 653 050 1 653 684 1 414 403 85,53%
Önkormányzatok sajátos m űködési bevételei 1 653 050 1 653 684 1 414 403 85,53%
         Helyi adók 1 304 138 1 304 772 1 150 277 88,16%
                Építményadó 202 788 202 788 181 297 89,40%
                Iparűzési adó 847 889 847 889 761 488 89,81%
                Gépjárműadó 253 461 253 461 195 093 76,97%
               Bírságok, önell-i pótlékok bevétele 0 0 9 890
               Talajterhelési díj 0 634 2 509 395,74%
         Átengedett  központi adók 348 912 348 912 264 126 75,70%
                Személyi jöv.adó helybenmaradó része 248 490 248 490 188 106 75,70%
                Szem. jöv. adó kiegészítés 100 422 100 422 76 020 75,70%

Intézményi m űködési bevételek 354 995 415 891 269 594 64,82%
Működési bevételek 354 995 415 891 269 594 64,82%
   Bérleti díj Mezőhúsgép 7 538 7 538 5 825 77,28%
   Bérleti díj Navax 3 293 3 293 2 662 80,84%
   Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 100 0 0,00%
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 99 360 99 360 87 142 87,70%
   Bérleti díj Gyáviv 76 377 96 377 34 283 35,57%
   Bérleti díj Eisberg Kft. 480 480 360 75,00%
   Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev. 0 0 956
   Kamatbevétel 98 440 98 440 58 257 59,18%
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 820 45 197 31 016 68,62%
   Értékesített eszk. Áfa 24 587 24 587 106 0,43%
   Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 1 873 800 42,71%
   Egyéb sajátos bevétel 0 27 724 30 593 110,35%
   Adójutalék teljesítése 0 10 922 10 922 100,00%
   Árfolyamnyereség 0 0 6 672

Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 436 642 1 441 142 100,31%
Működési célú pénzeszköz átvétel 0 1 436 642 1 441 142 100,31%
     Segélykifizetések állami támogatása 18 588 22 106 118,93%
     Polgármesteri Hivataltól pénzmaradvány átvétel 1 395 484 1 395 484 100,00%
     Pénzeszközátvétel MÁK-tól 2011. évi beszámoló alapján 12 530 12 532 100,02%
     Intézmények túlfinanszírozása 10 040 10 040 100,00%
     Működési célú pe. átvétel háztartásoktól 980

667 357 745 358 103 434 13,88%

Felhalmozási célú támogatás érték ű bev. 489 397 495 383 26 646 5,38%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 489 397 495 383 26 646 5,38%
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése 489 397 495 383 26 646 5,38%

Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 945 1,04%
Felhalmozási és t őke jelleg ű bevételek 91 063 91 063 945 1,04%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 158 912 75 843 47,73%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 86 897 1 58 912 75 843 47,73%
      Közérdekű köt.váll. - Puskás  u. telek 13 000 13 000 0 0,00%
                             - MO melletti terület szab.terv 66 069 66 069 0 0,00%
                             - DIGI TV 2 000 2 000 2 000 100,00%
                             - Kovács Antal területfejl.hozz. 1 828 1 828 1 828 100,00%
                             - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 0 0,00%
                             - Telekrendezés 2 000 2 000 0 0,00%
       Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás 0 72 015 72 015 100,00%

3 000 3 000 1 177 39,23%
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 3 000 3 000 1 177 39,23%

400 000 170 336 592 541 347,87%

Önkormányzat bevételei összesen: 3 881 381 5 358 299 4 570 714 85,30%

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

Gyál Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

2.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

2012.09.30. 
teljesítés

2012.10.hó 
mód.ei.

Egyensúlyteremt ő hitel

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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

Személyi juttatások 0 3 279 7 752 236,41%
511216 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére - közfoglalkoztatás 0 134 0 0,00%
512212 Köztisztviselők normatív jutalma 0 0 400
516216 Részm.fogl.egyéb bérrendszer hat.alá tart. rendsz.szem.jutt. 0 1 879 6 411 341,19%
52221 Állományba nem tartozók megbízás díja 0 500 175 35,00%
52225 Kitüntetések, díjak adományozása 0 766 766 100,00%

Munkaadókat terhel ő járulékok 0 886 3 699 417,49%
5312 Szociális hozzájárulási adó 886 3 699 417,49%

Dologi kiadások 465 094 506 512 276 453 54,58%
54221 Gyógyszerbeszerzés 0 5 049 5 049 100,00%
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 603 1 496 248,09%
54722 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 60
54923 Új épület inf.eszközbeszerzés 2 000 2 000 0 0,00%

2 000 7 652 6 605 86,32%

55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 660
552229 Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai 0 0 945
55223 Szállítási szolgáltatások 0 0 716
55224 Gázenergia-szolgáltatás díjak 0 0 533
552251 Villamosenergia 0 0 529
552252 Közvilágítás 40 977 40 977 29 716 72,52%
55227 Víz és csatornadíjak 0 0 1 651
552281 Karbantartás, kisjavítás 12 855 17 366 135,09%
55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10 000 3 541 35,41%
55321 Oktatás, és egyéb 0 0 519
55323 BKV buszjáratok 59 600 59 828 38 253 63,94%
55 Továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 1 199

100 577 123 660 95 628 77,33%
56121 Vissza nem igényelhető Áfa 29 137 36 155 26 615 73,61%
5612113 Kiszámlázott szolg.Áfa 0 0 326
56122 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 238 953 238 953 83 240 34,84%
561232 Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befizetés 0 851 0 0,00%
56221 Belföldi kiküldetés 0 0 11
56223 Reprezentáció 0 0 129
562241 Reklám és propaganda kiadások 5 340 6 840 3 792 55,44%
563291 Egyéb különféle dologi kiadások 0 1 980 4 939 249,44%
5642 Számlázott szellemi tevékenység 0 0 400

273 430 284 779 119 452 41,95%

57121 Előző évi maradvány visszafizetése 1 969 1 969 2 052 104,22%
57129 Egyéb befizetési kötelezettség - nyári étkezés visszafizetése 0 387 0 0,00%
572231 Rehab.hj. Cégautóadó 0 0 110
572232 Vagyonbiztosítás 2 510 2 510 2 510 100,00%
572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 7 647 7 244 6 049 83,50%
572235 Kártérítések 500 1 850 368 19,89%
57321 Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 76 461 76 461 43 333 56,67%
57421 Valutakészlet,dev.szlán l.dev.árfolyamvesztesége 0 0 346

89 087 90 421 54 768 60,57%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 156 990 151 904 96,76%
Időskorúak járadéka 250 1 957 1 896 96,88%
Rendszeres szociális segély/BPJ 13 500 27 405 15 483 56,50%
Ápolási díj 15 000 49 423 48 303 97,73%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 000 5 000 5 349 106,98%
Lakásfenntartási támogatás 1 500 10 835 10 530 97,19%
Átmeneti segély 4 000 4 000 3 297 82,43%
Temetési segély 500 500 250 50,00%
Köztemetés 1 000 1 000 880 88,00%
Beiskolázási segély 1 000 1 000 1 041 104,10%
Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 500 3 854 154,16%
Méltányossági közgyógyellátás 1 200 1 200 544 45,33%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 7 572 7 601 100,38%
Bérpótló támogatás 0 35 979 44 849 124,65%
Gyermektartásdíj 0 8 045 7 165 89,06%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 414 413 99,76%
Óvodáztatási támogatás 0 160 160 100,00%
Iskoláztatási támogatás 0 0 289

2012. évi működési célú kiadások

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Készletbeszerzések

Szolgáltatások

Különféle dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

Gyál Város Önkormányzat



Pf. 
szám

Megnevezés
2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi működési célú kiadások

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

1 959 107 2 181 772 1 621 000 74,30%
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 1 545 772 49,97%
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000 965 96,50%
Szent József Idősek Klubja 2 500 2 500 1 875 75,00%
Bursa Hungarica 3 600 3 600 2 995 83,19%
Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 210 11 210 6 837 60,99%
Polgármester által felhaszn.keret 5 000 4 630 2 395 51,73%
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása 0 1 568 0 0,00%
Református lelkészi Hivatal támogatás 0 1 000 1 000 100,00%
Rákóczi Szövetség támogatása 0 100 0 0,00%
OKSB civil szervezetek támogatása 0 3 000 2 850 95,00%
ISKB civil szervezetek támogatása 0 5 000 4 050 81,00%
Uszodatámogatás visszautalás -350
Úszásoktatás támogatása 285

Költségvetési támogatások 1 829 137 2 007 246 1 492 429 74,35%
   Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 508 294 512 703 344 454 67,18%
   Gyál Város intézményeinek támogatása 1 320 843 1 494 543 1 147 975 76,81%

   Intézmények alulfinanszírozása 0 20 296 14 892 73,37%

Támogatások, tagdíjak 103 460 119 077 90 005 75,59%
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 63 246 80 431 64 390 80,06%
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 215 14,33%
   Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 33 018 33 018 24 652 74,66%
                           - tagdíj 710 710 421 59,30%
                           - normatív támog. 32 308 32 308 24 231 75,00%
   FAÖT tagdíj 360 360 297 82,50%
   Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 186 1 186 0 0,00%
   Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 250 231 92,40%
   DMTISZK tagdíj 3 900 2 332 0 0,00%
   Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat tagi hozzájárulás 0 0 220

   Egyéb m űködési célú pénzeszköz átadás 0 0 0

Egyéb m űködési célú kiadások (átadott)



Intézményi beruházások 685 014 927 718 110 775 11,94%
1. Beruházási feladatok 685 014 927 718 110 775 11,94%
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) 67  068 163 280 110 775 67,84%
   Trianoni emlékmű 5 100 6 755 6 641 98,31%
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 12 065 12 065 1 165 9,66%
   Minőségügyi rendszer 203 203 0 0,00%
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 24 500 24 500 10 224 41,73%
   Somogyi u. 5/a megvásárlása 25 200 25 200 *
   Díszkivilágítás 0 610 610 100,00%
   Dózsa György út közvilágítás 0 76 0 0,00%
   Gyál-felső vasútállomás 0 2 794 889 31,82%
   Járdaépítés,útépítés,gyalogos átkelő építés 0 91 077 91 077 100,00%
   Csatornaépítés 0 0 169

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruh.f elad. 617 946 764 438 0 0,00%
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése 617 946 764 438 **

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

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 57 376 57 056 99,44%
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog. 51 905 57 206 57 005 99,65%
   Közműfejlesztési támogatás 170 51 30,00%

Hitel-, kötvénykiadások 462 017 462 017 761 027 164,72%
   Kötvény törlesztése 232 353 232 353 122 837 52,87%
   Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése 229 664 229 664 638 190 277,88%

*  Az ingatlan vételára teljes összegben kifizetésre került, a könyvelésben még nem került aktiválásra,
függő tételként a 3926221 számlán szerepel (25.200.000 Ft.)

** A Kistérségi Szolgáltató Központ beruházási költségei a könyvelésben még nem kerültek aktiválásra,
függő tételként a 3926221 számlán szerepelnek ( 194.941.167 Ft. összegben)

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012.09.30. 
teljesítés

2012.10.hó 
mód.ei.

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

5.sz.melléklet
adatok e Ft.-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási célú kiadások



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

Céltartalék összesen: 197 011 1 056 101

Általános tartalék 6 000 2 648

* /   Kötött felhasználású normatív támogatás

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi cél- és általános tartaléka

2012.10.hó 
mód.ei.

Megnevezés
2012. évi 
eredeti ei.



Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012. 10. hó 
mód. ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2 811 024 0 0 0 0 0 0 96 877 116 877 41 494 35,50%

Kapott támogatás 802 979 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
         Helyi adók 1 304 138
         Átengedett  központi adók 348 912
Intézményi m űködési bevételek 354 995 96 877 116 877 41 494 35,50%
Működési célú pénzeszköz átvétel 0

667 357 0 0 26 646 489 397 495 383 0 0 0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 489 397 26 646 489 397 495 383
Felhalmozási bevétel 91 063
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 86 897

3 000
400 000

3 881 381 0 0 26 646 489 397 495 383 0 96 877 116 877 41 494 35,50%

2 469 651 2 540 2 540 0 0,00% 0 0 0 0 0 21 494
Személyi juttatások 0
Munkaadókat terhelő járulékok 0
Dologi kiadások 465 094 2 540 2 540 0,00% 21 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 1 959 107

1 205 719 667 646 908 009 11 112 1,22% 0 0 0 0 0 169
Intézményi beruházások 685 014 667 646 908 009 11 112 1,22% 169
Felújítások 6 783
Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 905
Hitel-, kötvénykiadások 462 017

203 011
3 000

3 881 381 670 186 910 549 11 112 1,22% 0 0 0 0 0 21 663

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek

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

4 120 001 4 120 006 4 221 001



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 0 0 11 411 11 411 8 487 74,38% 154 154 450 292,21%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 411 11 411 8 487 74,38% 154 154 0,00%
450

0 72 015 72 015 100,00% 0 0 0 0 0 0

72 015 72 015 100,00%

0 72 015 72 015 100,00% 11 411 11 411 8 487 74,38% 154 154 450 292,21%

0 851 0 0 0 908 0 0 0

851 0,00% 908

0 0 91 077 0 0 0 0 0 0
91 077

0 851 91 077 10702,35% 0 0 908 0 0 0

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

6 820 0214 299 001 8 130 001



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

98 940 1 547 850 1 516 264 97,96% 0 0 215 1 304 138 1 304 772 1 150 277 88,16%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 304 138 1 304 772 1 150 277 88,16%
1 304 138 1 304 772 1 150 277 88,16%

98 940 139 836 108 248 77,41%
1 408 014 1 408 016 100,00% 215

0 0 4 223 86 897 86 897 0 0 0 0

395
3 828 86 897 86 897

98 940 1 547 850 1 520 487 98,23% 86 897 86 897 215 0,25% 1 304 138 1 304 772 1 150 277 88,16%

427 140 465 731 266 457 57,21% 22 496 29 571 215 0,73% 0 0 0
1 266 766 60,51%

342 88 25,73%
330 876 350 674 174 121 49,65%

96 264 113 449 91 482 80,64% 22 496 29 571 215
52 108 57 409 68 718 119,70% 0 0 0 0 0 0

203 203 6 641 3271,43%

51 905 57 206 62 077 108,51%

203 011 1 058 749

682 259 1 581 889 335 175 21,19% 22 496 29 571 215 0,73% 0 0 0

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 411 261 8 411 265 8 411 331



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 0 0 0 0 0 147 613 147 613 111 184 75,32%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 613 147 613 111 184 75,32%

0 0 0 0 0 0 91 063 91 063 550 0,60%

91 063 91 063 550 0,60%

0 0 0 0 0 0 238 676 238 676 111 734 46,81%

4 240 6 828 3 234 47,36% 50 977 50 977 37 654 73,86% 0 18 181 952 5,24%

255
4 240 6 828 2 979 43,63% 50 977 50 977 37 654 73,86% 18 181 952 5,24%

0 0 0 0 0 0 23 948 19 506 1 776 9,10%
17 165 19 506 1 776 9,10%
6 783 0 0

4 240 6 828 3 234 47,36% 50 977 50 977 37 654 73,86% 23 948 37 687 2 728 7,24%

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

8 414 021 8 414 0318 411 921



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

1 151 891 1 186 791 917 039 77,27% 0 0 0 0 10 040 10 040 100,00%

802 979 837 879 652 913 77,92% 0 0 0 0 0 0
802 979 736 543 558 845 75,87%

3 454 4 826 139,72%
167

66 436 52 482 79,00% 0
31 446 36 593 116,37%

348 912 348 912 264 126 75,70% 0 0 0 0 0 0

348 912 348 912 264 126 75,70% 0

10 040 10 040 100,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 000 170 336 339 319 199,21%

1 151 891 1 186 791 917 039 77,27% 400 000 170 336 339 319 199,21% 0 10 040 10 040 100,00%

0 0 508 76 461 76 461 30 361 39,71% 1 829 137 2 027 542 1 507 756 74,36%

508 76 461 76 461 30 361 39,71%

1 829 137 2 027 542 1 507 756 74,36%
0 170 0 0,00% 462 017 462 017 691 820 149,74% 0 0 0

170
462 017 462 017 691 820 149,74%

0 170 508 298,82% 538 478 538 478 722 181 134,12% 1 829 137 2 027 542 1 507 756 74,36%

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 419 019 8 419 069 8 419 079



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

1 179 0 49 884 46 023 92,26% 0 1 707 1 707 100,00%

0 49 884 46 023 92,26% 0 1 707 1 707 100,00%

49 884 46 023 92,26% 1 707 1 707 100,00%

0 0 0 0 0 0

179
1 000

0 0 0 0 0 0

1 179 0 49 884 46 023 92,26% 0 1 707 1 707 100,00%

4 524 13 500 63 384 60 303 95,14% 250 1 957 1 932 98,72%
400
150

3 974 1 201 36
13 500 63 384 59 102 93,24% 250 1 957 1 896 96,88%

0 0 0 0 0 0

4 524 13 500 63 384 60 303 95,14% 250 1 957 1 932 98,72%

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 421 551 8 821 1218 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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 9 335 13 197 141,37% 0 0 0 0 23 755 23 756 100,00%

0 9 335 13 197 141,37% 0 0 0 0 23 755 23 756 100,00%

9 335 13 197 141,37% 23 755 23 756 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 335 13 197 141,37% 0 0 0 0 23 755 23 756 100,00%

1 000 10 335 11 305 109,39% 500 500 59 11,80% 12 000 35 755 41 196 115,22%

1 146
828 6 601

1 000 10 335 10 477 101,37% 500 500 53 10,60% 12 000 35 755 39 449 110,33%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 10 335 11 305 109,39% 500 500 59 11,80% 12 000 35 755 41 196 115,22%

adatok e Ft-ban

7.sz.melléklet

8 821 141 8 821 1518 821 131



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 10 668 10 667 99,99% 0 7 572 374 4,94% 0 160 160 100,00%
0 10 668 10 667 99,99% 0 0 0 0 160 160 100,00%

10 668 10 667 99,99% 160 160 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 572 374 4,94%
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 668 10 667 99,99% 0 7 572 374 4,94% 0 160 160 100,00%

3 000 13 668 9 467 69,26% 5 000 12 572 7 829 62,27% 0 160 160 100,00%

367
246 228

3 000 13 668 8 854 64,78% 5 000 12 572 7 601 60,46% 160 160 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 13 668 9 467 69,26% 5 000 12 572 7 829 62,27% 0 160 160 100,00%

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 821 161 8 821 181 8 821 191



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 4 000 3 297 82,43% 500 500 250 50,00% 5 349

4 000 4 000 3 297 82,43% 500 500 250 50,00% 5 349

0 0 0 0 0 0

4 000 4 000 3 297 82,43% 500 500 250 50,00% 5 349

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 821 221 8 821 231 882 241



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 414 413 99,76% 0 0 7 198 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

414 413 99,76% 7 198
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 414 413 99,76% 0 0 7 198 0 0 0

0 414 428 103,38% 3 500 3 500 5 399 154,26% 1 200 1 200 544 45,33%

15 205
414 413 99,76% 3 500 3 500 5 194 148,40% 1 200 1 200 544 45,33%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 414 428 103,38% 3 500 3 500 5 399 154,26% 1 200 1 200 544 45,33%

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 821 291 8 822 0218 821 251



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 0 0 0 319 489 153,29%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

319 489 153,29%
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 319 489 153,29%

1 000 1 000 880 88,00% 9 410 0 319 97 30,41%
251 86 34,26%
68 11 16,18%

1 000 1 000 880 88,00%
9 410

0 0 0 279 0 0 0

279

1 000 1 000 880 88,00% 9 689 0 319 97 30,41%

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 822 031 8 903 011 8 904 411



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 2 238 4 743 211,93% 0 8 045 8 204 101,98% 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
2 238 4 743 211,93% 8 045 8 204 101,98%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 1 177 39,23%

0 2 238 4 743 211,93% 0 8 045 8 204 101,98% 3 000 3 000 1 179 39,30%

0 2 238 8 182 365,59% 0 8 045 7 291 90,63% 0 0 0
1 762 6 500 368,90%

476 1 682 353,36%
136

8 045 7 155 88,94%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 1 500 50,00%

0 2 238 8 182 365,59% 0 8 045 7 291 90,63% 3 000 3 000 1 500 50,00%

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 899 4318 904 421 8 899 361



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

Felhalmozási célú bevételek

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

0 0 0 2 811 024 4 439 605 3 873 562 87,25%

0 0 0 802 979 933 388 748 423 80,18%
802 979 736 543 558 845 75,87%

0 3 454 4 826 139,72%
0 95 509 95 677 100,18%
0 66 436 52 482 79,00%
0 31 446 36 593 116,37%

0 0 0 1 653 050 1 653 684 1 414 403 85,53%
1 304 138 1 304 772 1 150 277 88,16%

348 912 348 912 264 126 75,70%
354 995 415 891 269 594 64,82%

0 1 436 642 1 441 142 100,31%
0 0 0 667 357 745 358 103 434 13,88%

489 397 495 383 26 646 5,38%
91 063 91 063 945 1,04%
86 897 158 912 75 843 47,73%
3 000 3 000 1 177 39,23%

400 000 170 336 339 319 199,21%

0 0 0 3 881 381 5 358 299 4 317 492 80,58%

11 210 11 210 8 067 71,96% 2 469 651 2 849 439 2 055 508 72,14%
0 3 279 7 752 236,41%
0 886 3 699 417,49%

465 094 506 512 276 453 54,58%
1 230 45 450 156 990 151 904 96,76%

11 210 11 210 6 837 60,99% 1 959 107 2 181 772 1 615 700 74,05%
0 0 0 1 205 719 1 447 111 864 951 59,77%

685 014 927 718 110 775 11,94%
6 783 0 0

51 905 57 376 62 356 108,68%
462 017 462 017 691 820 149,74%
203 011 1 058 749 0 0,00%

3 000 3 000 1 500 50,00%

11 210 11 210 8 067 71,96% 3 881 381 5 358 299 2 921 959 54,53%

7.sz.melléklet
adatok e Ft.-ban

9 311 025 Szakfelad. összesen



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

Felhalmozási célú bevételek

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



Intézm. működési bevételek 22 899 20 649 16 642 80,59%
Kapott támogatás 508 294 512 703 344 454 67,18%
Átvett pénzeszköz 0 900 900 100,00%
2011.évi pénzmaradvány 0 1 400 207 1 400 207 100,00%

Bevételek összesen: 531 193 1 934 459 1 762 203 91,10%

Személyi juttatások 317 625 331 927 228 131 68,73%
Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 88 129 60 220 68,33%
Dologi kiadások 129 299 117 622 70 452 59,90%
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 1 396 781 1 396 781 100,00%
     -2011. pénzmaradvány átadás 0 1 396 781 1 396 781 100,00%
          - átadás Önkormányzatnak 0 1 395 484 1 395 484 100,00%
          - átadás Bolgár Önkormányzatnak 0 1 297 1 297 100,00%

531 193 1 934 459 1 755 584 90,75%

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2012. évi bevételei és kiadásai

2012.09.30. 
teljesítés

2012.10.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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek 22 899 545 545 2 431 446,06%
Kapott támogatás 508 294
Átvett pénzeszközök 0 900 900 100,00%
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei 531 193 0 0 0 0 0 0 545 1 445 3 331 230,52%

Működési kiadások
Személyi juttatások 317 625 4 856 5 565 3 337 59,96%
Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 927 1 118 735 65,74%
Dologi kiadások 129 299 84 875 875 0 0,00% 580 580 310 53,45%
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

Önkormányzati Hivatal kiadásai 531 193 0 0 84 875 875 0 0,00% 6 363 7 263 4 382 60,33%

9.sz.melléklet

2012. évi 
eredeti ei.

6 820 021 8 130 0016 411 111



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

adatok e Ft.-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a mód.ei-
hoz

2 500 2 500 1 700 68,00% 12 654 10 404 8 693 83,55%

1 400 207 1 400 207 100,00%

0 0 0 2 500 2 500 1 700 68,00% 12 654 1 410 611 1 408 900 99,88%

18 928 18 928 14 196 75,00% 42 241 42 241 32 228 76,30% 193 283 199 826 134 829 67,47%
5 110 5 110 3 487 68,24% 11 966 11 966 8 017 67,00% 51 424 53 190 36 278 68,20%

23 697 23 697 9 297 39,23% 78 617 66 938 51 313 76,66%
1 395 484 1 396 781 100,09%

24 038 24 038 17 683 73,56% 77 904 77 904 49 542 63,59% 323 324 1 715 438 1 619 201 94,39%

9.sz.melléklet

8 411 2618 411 121 8 411 241



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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

7 200 7 200 3 818 53,03%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 3 818 53,03%

16 650 21 751 14 680 67,49% 30 088 32 037 21 779 67,98%
4 803 6 179 4 001 64,75% 8 595 9 122 5 802 63,60%
6 171 6 171 2 879 46,65% 6 496 6 496 4 807 74,00% 9 938 9 938 481 4,84%

1 297 0 0,00%
0 1 297 0 0,00% 27 624 34 101 21 560 63,22% 45 179 47 655 32 388 67,96% 9 938 9 938 481 4,84%

9.sz.melléklet
adatok e Ft.ban

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



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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

508 294 512 703 344 454 67,18%

508 294 512 703 344 454 67,18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 579 2 579 1 688 65,45% 9 000 9 000 5 394 59,93%
843 843 451 53,50% 601 601 1 449 241,10%
351 351 465 132,48% 477 477 777 162,89% 2 097 2 099 39 1,86%

0 0 0 3 773 3 773 2 604 69,02% 10 078 10 078 7 620 75,61% 2 097 2 099 39 1,86%

8 822 021 9 311 0218 419 079 8 821 221



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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

22 899 20 649 16 642 80,59%
508 294 512 703 344 454 67,18%

0 900 900 100,00%
1 400 207 1 400 207 100,00%

531 193 1 934 459 1 762 203 91,10%

317 625 331 927 228 131 68,73%
84 269 88 129 60 220 68,33%

129 299 117 622 70 452 59,90%
1 396 781 1 396 781 100,00%

531 193 1 934 459 1 755 584 90,75%

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Szakfelad. összesen



Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek 16 339 16 339 12 718 77,84% 13 721 13 721 8 097 59,01% 8 310 8 310 6 326 76,13%

      Kapott támogatás 222 901 244 034 182 524 74,79% 115 247 125 661 97 253 77,39% 211 938 232 583 178 224 76,63%
Normatív támogatás 103 235 103 235 65 176 65 176 94 018 94 018
Önkormányzati támogatás 119 666 140 799 50 071 60 485 117 920 138 565
OEP támogatás

7 231 6 905 95,49% 3 461 1 766 51,03% 4 617 3 406 73,77%
5 277 4 951 93,82% 3 461 1 766 51,03% 4 617 3 406 73,77%

686 686 100,00% 589 589 100,00% 662 662 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 239 240 268 290 202 833 75, 60% 128 968 143 432 107 705 75,09% 220 248 246 172 188 618 76,62%

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 133 915 146 250 107 142 73,26 % 73 659 81 905 57 755 70,51% 128 040 141 288 105 704 74,81%
Rendszeres személyi juttatások 125 098 125 518 82 474 65,71% 71 458 71 458 48 557 67,95% 117 503 117 923 80 194 68,01%
Nem rendszeres személyi juttatások 8 217 19 883 23 136 116,36% 2 201 10 447 9 198 88,04% 10 537 22 216 24 792 111,60%
Külső személyi juttatások 600 849 1 532 180,45% 0 0 1 149 718 62,49%

      Munkaadókat terhel ő járulékok 36 157 37 324 29 144 78,08% 19 668 21 842 15 742 72,07% 34 150 37 588 28 329 75,37%

      Dologi kiadások 69 168 83 592 63 981 76,54% 35 641 39 685 32 576 82,09% 58 058 67 296 53 489 79,48%

0 1 124 1 124 100,00%

K i a d á s o k összesen: 239 240 268 290 201 391 75,06 % 128 968 143 432 106 073 73,95% 220 248 246 172 187 522 76,18%

10.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Mikló s Általános Iskola

     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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

10 389 10 389 7 056 67,92% 3 953 3 953 3 216 81,36% 7 905 7 905 7 677 97,12%

106 721 116 782 92 086 78,85% 145 893 167 788 124 690 74,31% 185 818 209 314 165 319 78,98%
53 354 53 354 35 263 35 263 78 163 78 163
53 367 63 428 110 630 132 525 107 655 131 151

2 386 1 331 55,78% 5 446 5 167 94,88%
2 386 1 331 55,78% 2 236 1 957 87,52%

573 573 100,00% 3 747 3 747 100,00% 651 651 100,00%

117 110 130 130 101 046 77,65% 149 846 180 934 136 820 75,62% 193 723 217 870 173 647 79,70%

72 547 79 399 57 810 72,81% 102 064 119 696 86 505 72,27% 110 929 125 870 97 006 77,07%
69 525 69 525 49 261 70,85% 89 487 89 487 56 985 63,68% 102 734 103 779 72 089 69,46%
2 122 8 898 8 274 92,99% 4 820 18 608 18 694 100,46% 8 195 19 822 21 406 107,99%

900 976 275 28,18% 7 757 11 601 10 826 93,32% 0 2 269 3 511 154,74%

19 372 20 066 15 663 78,06% 27 173 31 730 22 627 71,31% 29 712 33 683 26 209 77,81%

25 191 30 665 26 903 87,73% 20 609 29 508 22 987 77,90% 53 082 58 317 49 579 85,02%

117 110 130 130 100 376 77,14% 149 846 180 934 132 119 73,02% 193 723 217 870 172 794 79,31%

Liliom Óvoda Eötvös J.  Közgazdasági Szakközépisk. Ba rtók Béla Általános Iskola



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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2 600 2 600 2 271 87,35% 8 523 8 523 5 702 66,90% 17 075 18 879 12 974 68,72%

47 461 54 677 41 149 75,26% 113 662 123 955 97 263 78,47% 73 196 98 109 85 307 86,95%
21 698 21 698 53 810 53 810
25 763 32 979 59 852 70 145 73 196 98 109

1 954 1 216 62,23% 273 273 100,00%
1 954 1 216 62,23%

424 424 100,00% 788 788 100,00% 389 389 100,00%

50 061 57 701 43 844 75,98% 122 185 135 220 104 969 77,63% 90 271 117 650 98 943 84,10%

38 387 43 681 32 598 74,63% 71 402 79 057 59 010 74,64% 30 909 33 680 23 815 70,71%
35 196 36 066 25 531 70,79% 68 639 68 639 49 394 71,96% 27 306 27 306 19 004 69,60%
3 191 7 615 7 067 92,80% 1 943 9 598 9 010 93,87% 760 3 531 3 683 104,30%

0 0 0 820 820 606 73,90% 2 843 2 843 1 128 39,68%

10 159 11 550 8 696 75,29% 19 094 21 126 15 918 75,35% 8 140 8 887 6 311 71,01%

1 515 2 470 1 519 61,50% 31 689 34 867 28 561 81,91% 51 222 74 933 67 460 90,03%

170 0 0,00% 150 150 100,00%

50 061 57 701 42 813 74,20% 122 185 135 220 103 489 76,53% 90 271 117 650 97 736 83,07%

Arany J. Közösségi Ház és Városi KönyvtárKodály 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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

14 500 14 500 10 831 74,70% 2 274 2 274 1 811 79,64% 105 589 107 393 78 679 73,26%

97 275 117 074 92 093 78,66% 43 731 47 566 31 916 67,10% 1 363 843 1 537 543 1 187 824 77,25%
19 542 19 542 524 259 524 259 0

54 275 74 074 52 244 70,53% 24 189 28 024 796 584 970 284
43 000 43 000 39 849 92,67% 43 000 43 000 39 849 92,67%

365 365 100,00% 25 733 20 429 79,39%
365 365 100,00% 20 296 14 992 73,87%

194 194 100,00% 8 703 8 703 100,00%

111 775 131 768 103 118 78,26% 46 005 50 205 34 092 67,91% 1 469 432 1 679 372 1 295 635 77,15%

29 584 33 482 24 188 72,24% 22 108 24 949 18 123 72,64% 813 544 909 257 669 656 73,65%
26 139 26 139 15 273 58,43% 21 756 21 756 14 934 68,64% 754 841 757 596 513 696 67,81%
2 725 6 623 5 620 84,86% 280 2 905 2 715 93,46% 44 991 130 146 133 595 102,65%

720 720 3 295 457,64% 72 288 474 164,58% 13 712 21 515 22 365 103,95%

7 252 8 307 6 583 79,25% 5 894 6 672 4 966 74,43% 216 771 238 775 180 188 75,46%

74 939 75 932 68 208 89,83% 18 003 18 473 10 490 56,79% 439 117 515 738 425 753 82,55%

14 047 0 0,00% 111 111 100,00% 15 602 1 385 8,88%

111 775 131 768 98 979 75,12% 46 005 50 205 33 690 67,10% 1 469 432 1 679 372 1 276 982 76,04%

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-

hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

      Int. m űködési bevételek 105 589 32 559 32 559 20 676 63,50% 18 669 18 669 19 399 103,91% 1 363 1 363 1 609 118,05% 4 230 4 230 5 217 123,33%
      Kapott támogatás 1 363 843 0 0 0 0

OEP támogatás 43 000 0 0 0 0

B e v é t e l e k összesen: 1 469 432 32 559 32 559 20 676 63,50% 18 669 18 669 19 399 103,91% 1 363 1 363 1 609 118,05% 4 230 4 230 5 217 123,33%

      Személyi juttatások 813 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendszeres személyi juttatások 754 841 0 0 0 0
Nem rendszeres személyi juttatások 44 991 0 0 0 0
Külső személyi juttatások 13 712 0 0 0 0

      Munkaadókat terhel ő járulékok 216 771 0 0 0 0
      Dologi kiadások 439 117 54 636 60 411 59 699 98,82% 53 433 64 076 80 851 126,18% 1 364 1 364 1 786 130,94% 400 400 0,00%

K i a d á s o k összesen: 1 469 432 54 636 60 411 59 69 9 98,82% 53 433 64 076 80 851 126,18% 1 364 1 364 1 786 130,94% 400 400 0 0,00%

Létszám: 2012. január 1-t ől 390 0 0 0 0
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 375 0 0 0 0
                 részmunkaidőben foglalt. 15 0 0 0 0

Intézmények összesen
2012. évi 

eredeti ei.

5629121 5629131 5629171 6800021

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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

800 800 2 215 276,88% 0 0 74 74 179 241,89% 0 0 0
0 1 320 843 1 494 543 1 145 970 76,68% 0 0
0 0 0 0

20 296 14 992 73,87%
20 296 14 992 73,87%

194 194 100,00% 1 950 2 601 133,38%

800 994 2 409 242,35% 1 320 843 1 514 839 1 160 962 76,64% 74 2 024 2 780 137,35% 0 0 0

9 748 12 067 7 157 59,31% 0 0 0 213 628 236 186 171 140 72,46% 3 980 4 175 3 435 82,28%
8 968 8 968 3 962 44,18% 0 205 936 205 936 144 490 70,16% 3 686 3 686 2 722 73,85%

60 2 379 979 41,15% 0 5 972 28 454 25 769 90,56% 294 489 713 145,81%
720 720 2 216 307,78% 0 1 720 1 796 881 49,05% 0

2 616 3 244 1 880 57,95% 0 57 099 61 948 46 456 74,99% 1 035 1 086 867 79,83%
9 133 10 126 11 049 109,12% 0 3 845 3 845 100,00% 37 885 44 806 28 164 62,86%

14 047 170 0,00%

21 497 39 484 20 086 50,87% 0 3 845 3 845 100,00% 308 612 343 110 245 760 71,63% 5 015 5 261 4 302 81,77%

0
0
0 0 0 0 0 0

8510111 85101216920001 8419079



      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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

1 446 1 446 147 10,17% 0 0 0 1 700 1 700 341 20,06% 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1 954 1 954 100,00%

651 0,00% 1 348 1 348 100,00%

1 446 2 097 147 7,01% 0 0 0 1 700 5 002 3 643 72,83% 0 0 0

131 132 144 860 114 099 78,77% 5 039 5 215 4 139 79,37% 181 569 204 577 151 997 74,30% 9 157 9 309 7 832 84,13%
122 654 123 043 87 021 70,72% 4 076 4 076 2 990 73,36% 167 261 167 917 114 989 68,48% 7 308 7 308 5 475 74,92%

8 478 21 713 25 782 118,74% 963 1 139 1 149 100,88% 13 708 33 697 33 671 99,92% 1 849 2 001 2 357 117,79%
0 104 1 296 1246,15% 0 600 2 963 3 337 112,62% 0 0

35 210 38 782 30 995 79,92% 1 329 1 376 1 001 72,75% 48 792 52 775 40 578 76,89% 2 472 2 513 2 132 84,84%
48 316 51 166 26 879 52,53% 970 970 793 81,75% 46 916 57 799 36 404 62,98% 1 745 1 745 883 50,60%

1 124 1 124 100,00%

214 658 234 808 171 973 73,24% 7 338 7 561 5 933 78,47% 277 277 316 275 230 103 72,75% 13 374 13 567 10 847 79,95%

0 0 0

8520211 85202218520111 8520121



      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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2 600 2 600 2 271 87,35% 3 935 3 935 2 931 74,49% 0 0 139 0 0 132
0 0 0 0
0 0 0 0

1 993 1 993 100,00% 1 217 1 217 100,00%

424 424 100,00% 3 747 3 747 100,00%

2 600 3 024 2 695 89,12% 3 935 9 675 8 671 89,62% 0 0 139 0 1 217 1 349 110,85%

38 387 43 681 32 598 74,63% 87 909 105 296 74 860 71,09% 6 816 6 956 5 076 72,97% 7 339 7 444 5 529 74,27%
35 196 36 066 25 531 70,79% 80 184 80 184 50 032 62,40% 4 360 4 360 3 150 72,25% 4 943 4 943 3 803 76,94%
3 191 7 615 7 067 92,80% 3 907 17 450 15 517 88,92% 258 398 855 214,82% 655 760 1 489 195,92%

0 3 818 7 662 9 311 121,52% 2 198 2 198 1 071 48,73% 1 741 1 741 237 13,61%
10 159 11 550 8 696 75,29% 23 081 27 572 17 571 63,73% 1 919 1 957 1 327 67,81% 2 173 2 201 3 448 156,66%
1 515 2 170 1 219 56,18% 12 768 20 450 22 581 110,42% 4 943 4 943 54 1,09% 2 832 4 049 291 7,19%

50 061 57 401 42 513 74,06% 123 758 153 318 115 012 75,02% 13 678 13 856 6 457 46,60% 12 344 13 694 9 268 67,68%

2
2
0

8520311 8531211 8531241 8532111



      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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

5 164 5 164 22 0,43% 0 0 0 0 0 0 13 700 13 700 5 426 39,61%
0 0 0 0 0 3 549
0 0 0 0 0 3 549

5 164 5 164 22 0,43% 0 0 0 0 0 0 13 700 13 700 8 975 65,51%

42 625 45 996 31 643 68,80% 3 362 3 451 1 182 34,25% 0 0 0 0 0 470
40 800 41 640 23 447 56,31% 3 236 3 236 835 25,80% 0 0 0
1 825 3 156 6 861 217,40% 126 215 347 161,40% 0 0 0

0 1 200 1 335 111,25% 0 0 0 0 470
11 308 12 217 8 791 71,96% 908 932 466 50,00% 0 0 0 114
25 514 26 490 15 688 59,22% 1 716 1 716 458 26,69% 0 0 8 074 8 074 6 505 80,57%

79 447 84 703 56 122 66,26% 5 986 6 099 2 106 34,53% 0 0 0 8 074 8 074 7 089 87,80%

2 0
2 0
0 0

8559111 8559121 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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

0 0 3 181 0 0 0 0 0 9 0 0 0
16 800 16 800 12 901 76,79% 0 25 000 25 000 22 393 89,57% 1 200 1 200 1 006 83,83%
16 800 16 800 12 901 76,79% 0 25 000 25 000 22 393 89,57% 1 200 1 200 1 006 83,83%

16 800 16 800 16 082 95,73% 0 0 0 25 000 25 000 22 402 89,61% 1 200 1 200 1 006 83,83%

0 0 0 0 0 0 19 836 21 319 14 515 68,08% 0 96 2 046 2131,25%
0 0 17 171 17 171 10 192 59,36% 0 1 119
0 0 2 665 4 148 3 801 91,63% 0 96 840 875,00%
0 0 0 522 0 87
0 0 4 636 5 037 4 053 80,46% 0 26 536 2061,54%

42 997 42 997 35 109 81,65% 6 282 6 282 8 925 142,07% 8 178 8 178 6 446 78,82% 275 275 174 63,27%

42 997 42 997 35 109 81,65% 6 282 6 282 8 925 142,07% 32 650 34 534 25 014 72,43% 275 397 2 756 694,21%

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

8690411 86904218621021 8622111



      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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2 274 2 274 1 811 79,64% 0 0 0 16 552 18 356 12 554 68,39% 0 0 0
0 0 0 2 005 0
0 0 0 0

153 153 100,00%

389 389 100,00%

2 274 2 274 1 811 79,64% 0 389 389 100,00% 16 552 18 509 14 712 79,49% 0 0 0

22 108 24 949 18 123 72,64% 0 3 3 523 117433,33% 22 020 24 550 13 043 53,13% 0 3 2 890 96333,33%
21 756 21 756 14 934 68,64% 0 2 839 18 897 18 897 9 873 52,25% 0 2 686

280 2 905 2 715 93,46% 0 3 557 18566,67% 280 2 810 2 169 77,19% 0 3 204 6800,00%
72 288 474 164,58% 0 127 2 843 2 843 1 001 35,21% 0

5 894 6 672 4 966 74,43% 0 1 952 95200,00% 5 870 6 553 3 473 53,00% 0 10 770 7700,00%
18 003 18 473 10 490 56,79% 0 41 266 62 769 65 209 103,89% 0

111 111 100,00% 150 150 100,00%

46 005 50 205 33 690 67,10% 0 4 4 475 111875,00% 69 156 94 022 81 875 87,08% 0 13 3 660 28153,85%

0 0 0 0 0 0 0 0

8891011 9105011 9105021 9101211



      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.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód ei-hoz

523 523 420 80,31% 105 589 107 393 78 679 73,26%
0 1 363 843 1 537 543 1 187 824 77,25%
0 43 000 43 000 39 849 92,67%

120 120 100,00% 25 733 20 429 79,39%
20 296 14 992 73,87%
8 703 8 703 100,00%

523 643 540 83,98% 1 469 432 1 679 372 1 295 635 77,15%

8 889 9 124 4 359 47,78% 813 544 909 257 669 656 73,65%
8 409 8 409 3 606 42,88% 754 841 757 596 513 696 67,81%

480 715 753 105,31% 44 991 130 146 133 595 102,65%
0 13 712 21 515 22 365 103,95%

2 270 2 323 1 116 48,04% 216 771 238 775 180 188 75,46%
9 956 12 164 2 251 18,51% 439 117 515 738 425 753 82,55%

15 602 1 385 8,88%

21 115 23 611 7 726 32,72% 1 469 432 1 679 372 1 276 982 76,04%

394 385
379 365
15 20

9101231 Szakfeladatok összesen



Gyál Város Önkormányzat 0 0 0 0 18 14
Önkormányzat összesen 0 0 0 0 18 14

Polgármesteri Hivatal 90 1 0 91 91 89
Bóbita Bölcsőde 15 0 0 15 15 15
Hivatal összesen 105 1 0 106 106 104

Intézmények
Ady Endre Általános Iskola 56 5 0 61 62 62
Tulipán Óvoda 43 0 0 43 43 43
Zrínyi Miklós Általános Iskola 56 2 0 58 59 59
Liliom Óvoda 39 0 0 39 39 39
Eötvös József Közgazdasági Szakközépisk. 40 2 0 42 42 40
Bartók Béla Általános Iskola 47 0 0 47 47 43
Kodály Zoltán Zeneiskola 15 5 0 20 22 23
Tátika Óvoda 38 0 0 38 38 37
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 13 1 0 14 14 14
Városi Egészségügyi Központ 13 0 0 13 13 10
Intézmények összesen 360 15 0 375 379 370

Mindösszesen 465 16 0 481 503 488

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2012. jan. 01-jén

Teljes 
munkaid ős

Gyál Város Polgármesteri Hivatal és intézményei
2012. évi költségvetési létszámkerete

12.sz.melléklet
adatok e Ft.-ban

Létszám 
09.30.

Mód. ei. 
10.hó

Rész- 
munkaid ős

Közfogl. Össz.



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 új vagyonrendelet megalkotására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Ez évben lépett hatályba a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), amely  
Magyarország Alaptörvénye értelmében deklarálja, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti 
vagyon. E törvény a nemzeti vagyonnal (így a helyi önkormányzat vagyonával) való gazdálkodás szabályait új 
alapokra helyezi, egyúttal jogalkotási kötelezettséget ró a helyi önkormányzatok képviselő-testületeire, 
amennyiben a törvény rendelkezéseinek megfelelő vagyonrendeletét minden település képviselő-testülete köteles 
megalkotni. A vagyonnal való gazdálkodás új szabályait, illetőleg a jogalkotási kötelezettséget Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, azaz az új Ötv. is rögzíti. 
 
A 2013. január 1-ét követően kialakítandó önkormányzati struktúrához igazodva az új vagyonrendelet tervezete 
kidolgozásra került, amely a hatályos jogszabályi előírásoknak is megfelel, és a 2013-tól hatályos változásokat is 
követi. 
 
A vagyonrendelettel indokolt az SZMSZ egyidejű módosítása is, hiszen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogköre az Nvtv. és az az alapján megalkotandó vagyonrendelet 
alkalmazhatósága szempontjából is pontosításra szorul. 
 
A rendelet megalkotásával egyidejűleg a korábbi vagyonrendelet hatályon kívül helyezése szükséges. 
 
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátani nem szükséges, tekintettel az SZMSZ 37.§ (4) 
bekezdésére, miszerint: 
„Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 
a) a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtása körében a részletszabályok megállapítására 
alkotott rendelet-tervezeteket…” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet 
megalkotni szíveskedjenek. 
 
A rendelet megalkotása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
 
Az előterjesztést készítette:   dr. Karvalics Katalin törvényességi referens  
 
Gyál, 2012.  november 5. 
 
 
 
 
 
 
             Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának 
../2012. (…..) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, az 
Nvtv. 13. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. A vagyongazdálkodás általános szabályai 
 

1. § A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Gyál Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő:  
a) ingatlanokra, ingókra, vagyoni értékű jogokra, 
b) a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokra.  
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, valamint a közterület használatára és a közterületi parkolók 
üzemeltetésére vonatkozó eljárásokra.   
 

2.§ A vagyongazdálkodás célja  
 
(1) A vagyongazdálkodás célja és alapvető feladata az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 
eredményes ellátásának elősegítése.  
(2) A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti a Önkormányzat kötelező 
feladatainak ellátását.  
 

3.§ Az Önkormányzat vagyona 
 
(1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 
(2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek lehetnek. 
Forgalomképtelenek az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon tárgyai, továbbá az a 
vagyon, amelyet a helyi önkormányzat rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonná 
nyilvánít. Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonná nem nyilvánít 
vagyontárgyat.  
(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak jegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
(5) Önkormányzati üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a (3) és a (4) bekezdésekben 
rögzített törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyontárgyak jegyzékét a vagyonnyilvántartás tartalmazza.  
 

4.§ A vagyon nyilvántartása 
 
(1) Az Önkormányzat vagyonát a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván a számviteli törvény előírásainak 
megfelelően.  
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont és annak változásait az ingatlanvagyon kataszterben 
kell nyilvántartani. 
(3) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok 
tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, valamint a kataszterben való átvezetéséről 
a jegyző gondoskodik.  



(4) Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely rendeltetésénél fogva jelen 
rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozna, a szerzéssel 
egyidejűleg, vagy a szerzést követő testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan.  
 

5. § A vagyon értékének meghatározása 
 
Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében történő 
hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értéke 

a) ingatlan és 500.000 Ft nyilvántartási értéket meghaladó értékű ingó vagyon esetében 6 hónapnál nem 
régebbi összehasonlító értékbecsléssel; az Önkormányzat által vásárolt ingatlanvagyon esetén a 
beszerzési érték alapulvételével vagy az aktuális, helyben érvényes forgalmi értékek alapján; indokolt 
esetben 6 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecsléssel, 

b) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes értékpapírtípusok piacán 
az értékesítésről, hasznosításról szóló döntést megelőző egy hónapban kialakult árfolyam alapján, 

c) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén 6 hónapnál nem régebbi 
könyvvizsgálói értékelés alapján vezető figyelembe. 

 
2. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai 

 
6. § A rendelkezési jogok gyakorlása 

 
(1) Az Önkormányzatot megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 
megilletik, illetve terhelik. 
(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
esetekben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság gyakorolja.  
(3) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 7.§ (1) bekezdésben 
megjelölt vagyonkezelőre bízhatja azzal, hogy a képviselő-testületi döntésnek tartalmaznia kell a rendelkezési 
jog átruházásának időtartamát, annak ingyenességét vagy visszterhességét, továbbá ez utóbbi esetben annak 
ellenértékét.  
 

7. § Az Önkormányzat vagyonának kezelői és jogállásuk 
 
(1) Az Önkormányzat vagyonának kezelői (kijelöléssel) az alábbi jogi személyek lehetnek: 

a) a Polgármesteri Hivatal, 
b) az Önkormányzat költségvetési szervei, 
c) Önkormányzati társulás, 
d) az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 19. pontjának bd) és be) alpontjai szerinti gazdálkodó szervezet.  

(2) Az Önkormányzat vagyonkezelőjét megilleti a működés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan az 
ingyenes használat joga.  
(3) Az Önkormányzat vagyonkezelője köteles a rábízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai 
szerint használni és gyarapítani.  
(4) Az Önkormányzat vagyonkezelője jogosult és köteles a működés feltételeként rábízott vagyontárgyak: 
a) birtoklására, használatára, hasznainak szedésére,  
b) a birtokvédelemre, valamint a szomszédjoggal kapcsolatos döntések meghozatalára,  
c) a közterhek viselésére. 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogokat e rendelet szabályai szerint kell gyakorolni.  
(6) A vagyonkezelő köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával 
és felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.  
 

8.§ A felajánlott vagyon elfogadása 
 
(1) Bármely vagyontárgy tulajdonjoga ingyenes vagy kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a Képviselő-
testület, ill. a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság dönt.  
(2) Ha a vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a 7.§ (1) bekezdésében megjelölt vagyonkezelő 
részére történik, a döntést megelőzően szükséges a vagyonkezelő vezetőjének a nyilatkozata arról, hogy képes-e 
a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. 
 
 
 



9.§ A vagyon hasznosításának nyilvánossága 
 
A 15 millió forintot meghaladó értékű önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, 
ill. más módon történő hasznosítása versenyeztetési eljárás keretében történik, melynek paramétereit a döntésre 
jogosult a döntésében minden esetben egyedileg határozza meg.  
 

3. Rendelkezés egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal 
 

10.§ A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 
 

(1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzése, elidegenítése, bérbeadása, 
használati jogának átengedése, megterhelése, gazdasági társaságba és alapítványba való bevitele a (2) bekezdés 
kivételével a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
(2) Az Önkormányzat vagyonkezelője a használatában lévő ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meg nem haladó 
időtartamú és további előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedéséről a vagyonkezelő 
vezetője dönt.  
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv az alapító okiratban rábízott vagyont térítésmentesen használhatja, és 
ennek keretében gondoskodik annak fenntartásáról és karbantartásáról. 
 

11. § Az üzleti vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlása 
 
(1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető üzleti vagyonnal vállalkozás végezhető. 
(2) Az Önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni 
hozzájárulás mértékét. 
 

4. Módosító és záró rendelkezések 
 

12. § 
(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. 
sz. melléklete 1./ pontjának (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök) harmadik 
franciabekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„- dönt a közműcsatlakozáshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról, 
 - dönt a vezetékjog bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, 
 - dönt vagyontárgy vagy készpénzt tulajdonjogának elfogadásáról, amennyiben a juttatás ingyenes, célhoz nem 
kötött, és semmiféle teher nem terheli,” 
 
(2) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzatának 9/2000. (IV.3.) Ök. Sz. rendelete az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról.  
 
(3) Jelen rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
Pápai Mihály          Rozgonyi Erik 
polgármester        címzetes főjegyző  



Vagyonrendelet 1. sz. melléklete

vecsési úti járda  VECSéSI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____07/_10/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____07/_31/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___011/__1/_/ külterületi út  PATAK UTCA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___011/__3/_/ külterületi út  PATAK UTCA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___014/_63/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___014/_96/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___014/132/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___019/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___021/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___023/__3/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___027/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___032/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___033/__1/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___033/__3/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___036/_49/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___036/_51/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___038/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___043/__1/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___043/__3/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___046/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___049/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___065/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___067/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___069/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___075/__1/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___075/__2/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___077/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___078/__5/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___081/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___082/__1/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___085/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___090/_37/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___095/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___096/__3/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___096/__4/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___098/__1/_/ külterületi út  ÚJVILáG UTCA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___099/_71/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0100/__1/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0109/__1/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0110/123/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0110/125/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0110/237/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0110/239/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0116/__6/_/ árok  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0116/__8/_/ árok  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0118/__3/_/ árok  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0118/__4/_/ árok  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0118/__6/_/ árok  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0122/__4/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0122/__7/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0128/__2/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0132/_10/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__0143/_10/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0146/__2/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0148/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0149/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0153/__2/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0157/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0159/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0161/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0163/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0165/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0168/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0170/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0172/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0176/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0177/__1/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__0178/___/_/ külterületi út  KüLTERüLET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
_____1/___/_/ önkormányzati közút  NINCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
_____6/___/_/ önkormányzati közút  HATÁR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____12/___/_/ önkormányzati közút  NINCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____14/__1/_/ önkormányzati közút  KACSOH PONGRÁC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____45/__1/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____47/__1/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____48/___/_/ önkormányzati közút  VIRÁG  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
____78/___/_/ önkormányzati közút  MÁTYÁS KIRÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___103/___/_/ önkormányzati közút  GÖRGEY ARTúR Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___114/__1/_/ önkormányzati közút  GÁRDONYI G. KöZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___117/__1/_/ önkormányzati közút  GÁRDONYI G. KöZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___132/__1/_/ önkormányzati közút  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___146/___/_/ önkormányzati közút  HATÁR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___147/__4/_/ önkormányzati közút  FAZEKAS M. KöZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___147/_11/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___148/_12/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___152/__1/_/ önkormányzati közút  FAZEKAS MIHÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___152/_10/_/ önkormányzati közút  SZABO E Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___152/_11/_/ önkormányzati közút  FAZEKAS MIHÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___157/__2/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___162/__1/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___163/__5/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___163/__6/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___163/__9/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___178/__2/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___179/___/_/ önkormányzati közút  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___194/__3/_/ önkormányzati közút  KATONA JOZSEF  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___199/___/_/ önkormányzati közút  BALOGH ÁDÁM  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___226/___/_/ önkormányzati közút  KATONA JOZSEF  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___253/___/_/ önkormányzati közút  BALOGH ÁDÁM  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___268/__1/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___269/__1/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___271/__3/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___271/__6/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___275/__2/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___276/___/_/ önkormányzati közút  ESZE TAMÁS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___279/__2/_/ önkormányzati közút  RODOSTóI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___289/__2/_/ önkormányzati közút  BALOGH ÁDÁM  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___301/___/_/ önkormányzati közút  BALOGH ÁDÁM  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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___302/__2/_/ önkormányzati közút  THÖKÖLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___302/__3/_/ önkormányzati közút  BALOGH ÁDÁM  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___313/__2/_/ önkormányzati közút  JOKAI MOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___324/___/_/ önkormányzati közút  JOKAI MOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___325/___/_/ önkormányzati közút  BETHLEN GÁBOR Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___327/__1/_/ önkormányzati közút  MÁTYÁS KIRÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___327/_25/_/ önkormányzati közút  CSALOGÁNY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___336/___/_/ önkormányzati közút  VIRÁG Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___337/__2/_/ utcaszélesítés  GÁRDONYI GÉZA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___342/___/_/ önkormányzati közút  KACSOH PONGRÁC Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___377/__2/_/ önkormányzati közút  JOKAI MOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___377/__3/_/ önkormányzati közút  VIRÁG  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___385/___/_/ önkormányzati közút  KACSOH PONGRÁC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___386/___/_/ önkormányzati közút  KACSOH PONGRÁC Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___424/___/_/ önkormányzati közút  MÁTYÁS KIRÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___425/__1/_/ önkormányzati közút  MÁTYÁS KIRÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___439/__1/_/ önkormányzati közút  MÁTYÁS KIRÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___490/__1/_/ önkormányzati közút  JOKAI MOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___490/__2/_/ önkormányzati gyalogút  BOGáNCS KöZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___490/__3/_/ önkormányzati közút  MOLNÁR FERENC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___490/__4/_/ önkormányzati gyalogút  BOGáNCS KöZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___498/__1/_/ önkormányzati közút  TULIPÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___499/__1/_/ önkormányzati közút  KAZINCZY FERENC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___501/__5/_/ önkormányzati közút  JOKAI MOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___517/___/_/ önkormányzati közút  LILIOM Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___544/___/_/ önkormányzati közút  RADNOTI MIKLOS Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___569/___/_/ önkormányzati közút  PESTI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___570/___/_/ önkormányzati közút  ADY ENDRE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___603/___/_/ önkormányzati közút  CSONTOS JOZSEF Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___639/___/_/ önkormányzati közút  TÁNCSICS MIHáLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___672/___/_/ önkormányzati közút  JOZSEF ATTILA Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___707/___/_/ önkormányzati közút  SOMOGYI BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___741/___/_/ önkormányzati közút  DOBO K  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___776/___/_/ önkormányzati közút  KÁROLYI MIHÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___809/___/_/ önkormányzati közút  ZRINYI M Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___842/___/_/ önkormányzati közút  ÁRPÁD   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___876/___/_/ önkormányzati közút  BERCSÉNYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___910/___/_/ önkormányzati közút  BOCSKAI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___943/___/_/ önkormányzati közút  DAMJANICH  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___971/___/_/ önkormányzati közút  PETÖFI SÁNDOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
___993/___/_/ önkormányzati közút  KOSSUTH LAJOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1016/___/_/ önkormányzat közút  PETÖFI SÁNDOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1040/___/_/ önkormányzati közút  DAMJANICH  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1069/___/_/ önkormányzati közút  BOCSKAI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1098/___/_/ önkormányzati közút  BERCSÉNYI   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1127/___/_/ önkormányzati közút  ÁRPÁD Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1156/___/_/ önkormányzati közút  ZRINYI M  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1181/___/_/ önkormányzati közút  KÁROLYI MIHÁLY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1207/___/_/ önkormányzati közút  DOBO K   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1237/___/_/ önkormányzati közút  SOMOGYI BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1266/___/_/ önkormányzati közút  JOZSEF ATTILA Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1297/___/_/ önkormányzati közút  TÁNCSICS MIHáLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1329/___/_/ önkormányzati közút  CSONTOS JOZSEF Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1359/___/_/ önkormányzati közút  DEÁK FERENC Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1395/___/_/ önkormányzati közút  CSONTOS JOZSEF   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__1396/___/_/ önkormányzati közút  HATÁR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1431/___/_/ önkormányzati közút  TÁNCSICS MIHáLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1463/___/_/ önkormányzati közút  KÁROLYI MIHÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1472/___/_/ önkormányzati közút  ZRINYI M  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1482/___/_/ önkormányzati közút  ÁRPÁD U  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1493/___/_/ önkormányzati közút  BERCSÉNYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1507/___/_/ önkormányzati közút  BOCSKAI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1521/___/_/ önkormányzati közút  DAMJANICH  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1537/___/_/ önkormányzati közút  PETÖFI SÁNDOR Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1559/___/_/ önkormányzati közút  PETÖFI SÁNDOR   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1574/__1/_/ önkormányzati közút  VENYIGE KÖZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1620/___/_/ önkormányzati közút  EGRESSY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1621/___/_/ önkormányzati közút  ZRINYI M  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1630/__1/_/ utcaszélesítés  EGRESSY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1675/___/_/ önkormányzati közút  EGRESSY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1733/__3/_/ önkormányzati közút  EGRESSY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1779/__9/_/ önkormányzati közút  EGRESSY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1782/___/_/ önkormányzati közút  EGRESSY BéNI KöZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1854/___/_/ önkormányzati közút  WESSELÉNYI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1878/___/_/ önkormányzati közút  DANKO P. Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1906/___/_/ önkormányzati közút  LISZT F.   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1925/___/_/ önkormányzati közút  MÁRIA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1936/__1/_/ önkormányzati közút  AKÁCFA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1972/___/_/ önkormányzati közút  DOZSA GYÖRGY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1973/__3/_/ önkormányzati közút  BUDAI NAGY ANTAL Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2042/___/_/ önkormányzati közút  MAGYAR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2046/___/_/ önkormányzati közút  MIKSZÁTH KÁLMÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2075/___/_/ önkormányzati közút  GÁBOR ÁRON U.  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2105/___/_/ önkormányzati közút  TOTH ÁRPÁD Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2139/___/_/ önkormányzati közút  KOSSUTH LAJOS   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2163/___/_/ önkormányzati közút  TOTH ÁRPÁD Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2186/___/_/ önkormányzati közút  GÁBOR ÁRON U.  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2214/___/_/ önkormányzati közút  SZÉCHENYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2215/__1/_/ önkormányzati közút  SZÖVETKEZET  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2215/_64/_/ önkormányzati közút  PATAK UTCA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2250/___/_/ önkormányzati közút  LEHEL  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2267/___/_/ önkormányzati közút  BáNKI DONáT Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2288/___/_/ önkormányzati közút  SZENT ISTVÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2322/___/_/ önkormányzati közút  MUNKÁS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2349/___/_/ önkormányzati közút  PETÖFI SÁNDOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2383/___/_/ önkormányzati közút  DAMJANICH  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2419/___/_/ önkormányzati közút  BOCSKAI   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2454/___/_/ önkormányzati közút  BERCSÉNYI   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2486/___/_/ önkormányzati közút  ÁRPÁD U  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2517/___/_/ önkormányzati közút  ZRINYI M  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2552/___/_/ önkormányzati közút  KÁROLYI MIHÁLY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2586/___/_/ önkormányzati közút  DOBO K Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2616/___/_/ önkormányzati közút  SOMOGYI BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2639/___/_/ önkormányzati közút  JOZSEF ATTILA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2657/___/_/ önkormányzati közút  TÁNCSICS MIHáLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2684/___/_/ önkormányzati közút  CSONTOS JOZSEF  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2705/___/_/ önkormányzati közút  SZENT ISTVÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2739/___/_/ önkormányzati közút  CSONTOS JOZSEF  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2772/___/_/ önkormányzati közút  TÁNCSICS MIHáLY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2806/___/_/ önkormányzati közút  JOZSEF ATTILA Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__2839/___/_/ Szent István tér  SZENT ISTVáN TéR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2840/___/_/ önkormányzati közút  SOMOGYI BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2871/___/_/ önkormányzati közút  SZENT ISTVÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2872/___/_/ önkormányzati közút  DOBO K  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2905/___/_/ önkormányzati közút  KÁROLYI MIHÁLY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2938/___/_/ önkormányzati közút  ZRINYI M  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2970/___/_/ Árpád vezér tere  ÁRPáD VEZéR TERE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__2971/___/_/ önkormányzati közút  ÁRPÁD U  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3003/___/_/ önkormányzati közút  SZENT ISTVÁN Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3004/___/_/ önkormányzati közút  BERCSÉNYI   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3039/___/_/ önkormányzati közút  BOCSKAI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3074/___/_/ önkormányzati közút  DAMJANICH  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3108/___/_/ önkormányzati közút  PETÖFI SÁNDOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3129/___/_/ önkormányzati közút  RÁKOCZI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3150/___/_/ önkormányzati közút  SZÉCHENYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3151/___/_/ önkormányzati közút  PETÖFI SÁNDOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3188/___/_/ önkormányzati közút  DAMJANICH Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3224/___/_/ önkormányzati közút  BOCSKAI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3259/___/_/ önkormányzati közút  BERCSÉNYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3295/___/_/ önkormányzati közút  ÁRPÁD U  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3331/___/_/ önkormányzati közút  ZRINYI M  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3367/___/_/ önkormányzati közút  KÁROLYI MIHÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3375/___/_/ önkormányzati közút  ARANY JÁNOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3387/___/_/ önkormányzati közút  DOBO K  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3406/___/_/ önkormányzati közút  ARANY JÁNOS Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3408/___/_/ önkormányzati közút  NINCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3413/___/_/ önkormányzati közút  SOMOGYI BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3415/___/_/ önkormányzati közút  ARANY JÁNOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3441/___/_/ önkormányzati közút  JOZSEF ATTILA   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3478/___/_/ önkormányzati közút  TÁNCSICS MIHáLY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3513/___/_/ önkormányzati közút  CSONTOS JOZSEF   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3550/___/_/ önkormányzati közút  ADY ENDRE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3560/___/_/ önkormányzati közút  ROZSA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3567/___/_/ önkormányzati közút  LILIOM U.  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3572/___/_/ önkormányzati közút  ROZMARING Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3573/___/_/ önkormányzati közút  ROZSA Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3578/__6/_/ önkormányzati közút  NEFELEJCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3579/___/_/ önkormányzati közút  ROZMARING Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3601/___/_/ önkormányzati közút  NEFELEJCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3643/___/_/ önkormányzati közút  TULIPÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3667/___/_/ önkormányzati közút  SZEGFÜ Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3668/___/_/ önkormányzati közút  ROZSA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3692/___/_/ önkormányzati közút  NEFELEJCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3715/___/_/ önkormányzati közút  VIOLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3716/__5/_/ önkormányzati közút  VIOLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3716/__6/_/ önkormányzati közút  VIOLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3716/__7/_/ önkormányzati közút  VIOLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3716/_14/_/ önkormányzati közút  LILIOM U.  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3740/___/_/ önkormányzati közút  TULIPÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3765/___/_/ önkormányzati közút  SZEGFÜ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3794/___/_/ önkormányzati közút  MUSKÁTLI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3807/___/_/ önkormányzati közút  TINODI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3818/___/_/ önkormányzati közút  NEFELEJCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3845/___/_/ önkormányzati közút  MUSKÁTLI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3847/__2/_/ önkormányzati közút  HOVIRÁG Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__3860/__5/_/ önkormányzati közút  HOVIRÁG  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3861/___/_/ önkormányzati közút  MÁTYÁS KIRÁLY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3862/__1/_/ önkormányzati közút  CSOKONAI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3862/_31/_/ önkormányzati közút  NÉVTELEN U.  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3870/___/_/ önkormányzati közút  HÁRSFA Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3895/___/_/ önkormányzati közút  BALASSA J. Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3914/___/_/ önkormányzati közút  IRÁNYI DÁNIEL Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3918/__1/_/ önkormányzati közút  IRÁNYI DÁNIEL  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3924/___/_/ önkormányzati közút  TINODI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3925/__2/_/ önkormányzati közút  SZILVÁS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3925/_10/_/ önkormányzati közút  HÁRSFA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3932/___/_/ önkormányzati közút  ILONA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3940/___/_/ önkormányzati közút  BARACKOS Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3948/___/_/ önkormányzati közút  SZILVÁS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3980/___/_/ önkormányzati közút  MÁTYÁS KIRÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__3981/___/_/ önkormányzati közút  KÖRÖSI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4012/___/_/ önkormányzati közút  TÉL  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4027/___/_/ önkormányzati közút  IBOLYA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4028/___/_/ önkormányzati közút  VAK BOTTYÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4043/___/_/ önkormányzati közút  ÖSZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4058/___/_/ önkormányzati közút  TULIPÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4074/___/_/ önkormányzati közút  NYÁR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4097/___/_/ önkormányzati közút  TAVASZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4118/___/_/ önkormányzati közút  LEJTÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4139/___/_/ önkormányzati közút  PIROSKA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4163/___/_/ önkormányzati közút  LEJTÖ   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4186/___/_/ önkormányzati közút  TAVASZ Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4201/___/_/ önkormányzati közút  NYÁR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4217/___/_/ önkormányzati közút  TULIPÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4237/___/_/ önkormányzati közút  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4259/___/_/ önkormányzati közút  SZONDY Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4266/_10/_/ önkormányzati közút MORA FERENC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4287/___/_/ önkormányzati közút  MORA FERENC   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4297/___/_/ önkormányzati közút  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4312/___/_/ önkormányzati közút  KARINTHY FRIGYES  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4337/___/_/ önkormányzati közút  HELTAI JENő   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4351/___/_/ önkormányzati közút  MADÁCH IMRE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4364/_21/_/ önkormányzati közút  ERDÖSOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4364/_27/_/ önkormányzati közút  ERDÖSOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4375/__2/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4381/___/_/ önkormányzati közút  ERDÖSOR   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4420/___/_/ önkormányzati közút  KÖLCSEY FERENC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4439/___/_/ önkormányzati közút  HELTAI JENő  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4463/___/_/ önkormányzati közút  KÖLCSEY FERENC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4478/___/_/ önkormányzati közút  VÖRÖSMARTHY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4496/___/_/ önkormányzati közút  SÁGVÁRI E  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4510/___/_/ önkormányzati közút  KARINTHY FRIGYES  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4526/___/_/ önkormányzati közút  SÁGVÁRI E Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4541/___/_/ önkormányzati közút  VÖRÖSMARTHY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4556/___/_/ önkormányzati közút  KÖLCSEY FERENC   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4586/___/_/ önkormányzati közút  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4587/___/_/ önkormányzati közút  STROMFELD AURÉL  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4590/___/_/ önkormányzati közút  VÖRÖSMARTHY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4598/___/_/ önkormányzati közút  SÁGVÁRI E  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4613/__7/_/ önkormányzati közút  KISFALUDY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__4615/__1/_/ utcaszélesítés  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4616/__2/_/ utcaszélesítés  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4624/__3/_/ utcaszélesítés  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4624/__6/_/ utcaszélesítés  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4625/__1/_/ utcaszélesítés  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4628/__2/_/ utcaszélesítés  VASUT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4645/___/_/ önkormányzati közút  TOLDI MIKLOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4660/___/_/ önkormányzati közút  ERKEL FERENC  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4672/___/_/ önkormányzati közút  DÉRYNÉ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4695/___/_/ önkormányzati közút  HUNYADI   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4732/___/_/ önkormányzati közút  TOLDI MIKLOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4777/___/_/ önkormányzati közút  KLAPKA GYÖRGY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4818/___/_/ önkormányzati közút  TOLDI MIKLOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4854/___/_/ önkormányzati közút  BACSO BÉLA Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4855/___/_/ önkormányzati közút  ERDÖSOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4856/__2/_/ önkormányzati közút  BACSO BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4856/__5/_/ önkormányzati közút  TOLDI MIKLOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4857/___/_/ önkormányzati közút  BÁTHORY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4858/__2/_/ önkormányzati közút  TOLDI MIKLOS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4871/__1/_/ utcaszélesítés  BÁTHORY KÖZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4872/__1/_/ utcaszélesítés  BÁTHORY KÖZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4876/___/_/ önkormányzati közút  BÁTHORY KÖZ   Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4908/___/_/ önkormányzati közút  BACSO BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4930/___/_/ önkormányzati közút  TEMESVáRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4931/___/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4953/___/_/ önkormányzati közút  JUHÁSZ GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__4984/___/_/ önkormányzati közút  TOMPA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5011/___/_/ önkormányzati közút  KÖNYVES KÁLMÁN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5013/___/_/ önkormányzati közút  KODáLY ZOLTáN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5038/___/_/ önkormányzati közút  JUHÁSZ GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5039/___/_/ önkormányzati közút  GORKIJ   382 Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5040/___/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5045/__1/_/ önkormányzati közút  JUHÁSZ GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5045/__2/_/ önkormányzati közút  JUHÁSZ GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5064/__1/_/ önkormányzati közút  KRUDY GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5064/_11/_/ önkormányzati közút  BERZSENYI DÁNIEL Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5064/_12/_/ önkormányzati közút  KRUDY GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5064/_18/_/ önkormányzati közút  NINCS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5065/_10/_/ önkormányzati közút  BENEDEK ELEK  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5092/___/_/ önkormányzati közút  MORICZ ZSIGMOND Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5093/__7/_/ önkormányzati közút  NAGY LÁSZLO  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5094/__3/_/ önkormányzati közút  NAGY LÁSZLO  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5105/__2/_/ árok  PUSKÁS Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5106/___/_/ önkormányzati közút  PUSKÁS  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5107/__1/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5107/__4/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5107/__5/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5113/_15/_/ önkormányzat közút  WASS ALBERT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5113/_28/_/ önkormányzat közút  KIS SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5114/__2/_/ önkormányzat közút  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5114/_13/_/ önkormányzat közút  KIS SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5114/_22/_/ önkormányzati közút  KIS SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5124/___/_/ önkormányzati közút  KIS SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5125/__3/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5125/__4/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__5126/__4/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5127/__4/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5128/___/_/ utcaszélesítés  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5135/__1/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5139/___/_/ önkormányzati közút  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5140/___/_/ önkormányzati közút  BRASSOI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5141/_37/_/ önkormányzati közút  BESZTERCEI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5152/__1/_/ önkormányzati közút  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5152/__8/_/ önkormányzati közút  BESZTERCEI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5153/__1/_/ önkormányzati közút  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5153/__4/_/ önkormányzati közút  BESZTERCEI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5183/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5184/__1/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5185/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5186/__1/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5187/__4/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5188/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5189/__1/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5190/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5192/__1/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5193/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5195/__3/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5197/__3/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5198/__1/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5199/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5200/__1/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5201/__1/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5201/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5201/__3/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5204/___/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5353/___/_/ önkormányzati közút  KISKOMÁROMI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5369/___/_/ önkormányzati közút  VÁRADI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5377/___/_/ önkormányzati közút  KOMÁROMI Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5378/___/_/ önkormányzati közút  TEMESVáRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5433/___/_/ önkormányzati közút  TEMESVáRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5452/___/_/ önkormányzati közút  VÁRADI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5480/___/_/ önkormányzati közút  POZSONYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5506/___/_/ önkormányzati közút  VÁRADI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5525/___/_/ Kálvin tér  KáLVIN TéR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5526/___/_/ önkormányzati közút  TEMESVáRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5549/___/_/ önkormányzati közút  BAJCSY ZSILINSZKI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5573/___/_/ önkormányzati közút  TEMESVáRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5574/___/_/ önkormányzati közút  KASSAI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5598/___/_/ önkormányzati közút  MUNKÁCSY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5599/___/_/ közterület  MUNKÁCSY   92 Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5628/___/_/ önkormányzati közút  KOLOZSVÁRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5650/___/_/ önkormányzati közút  IGLOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5651/___/_/ önkormányzati közút  GESZTENYE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5700/___/_/ önkormányzati közút  MUNKÁCSY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5746/___/_/ önkormányzati közút  KOLOZSVÁRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5778/___/_/ önkormányzati közút  ARADI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5804/___/_/ önkormányzati közút  KASSAI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5831/___/_/ önkormányzati közút  ARADI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5870/___/_/ önkormányzati közút  KOLOZSVÁRI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5906/___/_/ önkormányzati közút  BAJCSY ZSILINSZKI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__5936/___/_/ önkormányzati gyalogút  Bajcsy-Pozsonyi között Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__5959/___/_/ önkormányzati közút  POZSONYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6008/___/_/ önkormányzati közút  KOMÁROMI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6089/___/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6090/__1/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6091/__2/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6092/__5/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6092/__8/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6092/__9/_/ utcaszélesítés  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6093/__4/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6094/__2/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6094/__3/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6096/__2/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6097/__1/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6100/__3/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6100/__6/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6101/__4/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6102/__1/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6105/__2/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6106/__4/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6106/__5/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6109/__1/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6111/__2/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6112/__1/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6114/__2/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6115/__1/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6116/__2/_/ utcaszélesítés  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6119/__1/_/ önkormányzati közút  BRASSOIROL NYILIK  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6119/__4/_/ önkormányzati közút  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6139/___/_/ önkormányzati közút  KINIZSI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6158/___/_/ önkormányzati közút  MIKES KELEMEN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6180/___/_/ önkormányzati közút  BÁTHORY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6198/___/_/ önkormányzati közút  MIKES KELEMEN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6216/___/_/ önkormányzati közút  KINIZSI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6231/___/_/ önkormányzati közút  ERDÖSOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6243/___/_/ önkormányzati közút  KINIZSI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6259/___/_/ önkormányzati közút  MIKES KELEMEN  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6277/___/_/ önkormányzati közút  BRASSOI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6298/___/_/ önkormányzati közút  KISKOMÁROMI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6333/___/_/ önkormányzati közút  ERDÖSOR  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6370/___/_/ önkormányzati közút  BÁTHORY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6394/___/_/ önkormányzati közút  BARTOK KÖZ Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6412/___/_/ önkormányzati közút  JUHÁSZ GYULA KÖZ Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6425/___/_/ önkormányzati közút  VÁCI MIHÁLY KÖZ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6464/___/_/ önkormányzati közút  KOSZTOLÁNYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6473/__8/_/ önkormányzati közút  TOMPA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6499/___/_/ önkormányzati közút  BABITS MIHÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6527/__1/_/ önkormányzati közút  BABITS MIHÁLY  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6527/__2/_/ önkormányzati közút  MORICZ ZSIGMOND  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6528/___/_/ önkormányzati közút  KOSZTOLÁNYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6554/___/_/ önkormányzati közút  KOSZTOLÁNYI  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6608/___/_/ önkormányzati közút  SZÉLSÖ  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6620/___/_/ önkormányzati közút  BERZSENYI DÁNIEL Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6630/__1/_/ önkormányzati közút  KRUDY GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6630/__2/_/ önkormányzati közút  KRUDY GYULA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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__6634/___/_/ önkormányzati közút  MORICZ ZSIGMOND  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6659/___/_/ önkormányzati közút  Szélső mögött-Puskásról nyForgalomképtelen törvény alapján (1)
__6719/___/_/ önkormányzati közút  BARTOK BÉLA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6739/___/_/ önkormányzati közút  ERDÖALJA UT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6772/___/_/ önkormányzati közút  ERDÖALJA UT  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6822/___/_/ önkormányzati közút  FECSKE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6843/___/_/ önkormányzati közút  FECSKE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6885/___/_/ önkormányzati közút  FECSKE  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6897/___/_/ önkormányzati közút  RIGó  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6918/___/_/ önkormányzati közút  PACSIRTA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6931/___/_/ önkormányzati közút  RIGó  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__6945/___/_/ önkormányzati közút  PACSIRTA  Forgalomképtelen törvény alapján (1)
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000000/ szennyvízcsatorna-hálózat  NINCS  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__04/2 Vízmű telephely (rendezendő) Gyál Körősi út Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__097/7 Közösségi ház NéMEDISZÖLÖ,ÚJVILáG U.91 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__0107/57 Temető Gyál NéMEDISZöLö  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__0177/2 Temető Gyál BEM JOZSEF  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__0217 Vecsési szennyvíztelep Vecsés VECSéSI  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__499/2 Óvoda Gyál TULIPÁN   23 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__1015/2 játszótér  DEÁK FERENC   97 Forgalomképtelen törvény alapján (1)
__1167 Városi Iskola Gyál KOSSUTH LAJOS 48-52 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__1432 Temető Gyál TÁNCSICS MIHáLY Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__2324/2 Beépítetlen földterület(volt buszforduló) Gyál KÖRÖSI  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__2520 Iroda Gyál KÖRÖSI  136 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__2587 Közösségi ház Gyál KÖRÖSI  120 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__2617 Városháza és Egészségügyi Központ Gyál KÖRÖSI  112  114 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__3373 Napköziotthon Gyál DOBO K   51 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__3386 Irodaépület Gyál RÁKOCZI 42-44 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__3407/2 Víztorony-melletti terület Gyál ARANY JÁNOS  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__3551 SPORTPÁLYA + ÖLTÖZŐK Gyál ADY ENDRE   22 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__3552 Általános Iskola Gyál ADY ENDRE   20 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__3553 Általános iskola Gyál ADY ENDRE   20 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__3554 Óvoda Gyál LILIOM U. 13-15 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__4363/1 Szennyvízátemelő Gyál Heltai Jenő Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__4380/3 Erdő Gyál ERDÖSOR  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__4839 óvoda és Bölcsőde Gyál Klapka György   5-7 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__4856/6 Erdő Gyál ERDÖSOR  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__4856/7 Közgazd. Szakközépiskola Gyál ERDÖSOR   65 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__4927/1 Óvoda Gyál BARTOK BÉLA   52 Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__5609 Milleniumi parként használt terület Gyál MUNKÁCSY  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__5610 Milleniumi parként használt terület Gyál MUNKÁCSY  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__5619 Milleniumi parként használt terület Gyál MUNKÁCSY  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__5620/1 Milleniumi parkként használt terület Gyál MUNKÁCSY  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__5620/2 Milleniumi parkként használt terület Gyál MUNKÁCSY  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__5627 Milleniumi park parkolója Gyál KOLOZSVÁRI    2  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__6241/3 Szennyvízátemelő (rendezendő) Gyál ERDÖSOR  Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__6474 Általános Iskola Gyál BARTOK BÉLA   75. Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)
__6632 Szennyvízátemelő Gyál Szélső utca Korlát. forgalomképes  törvény a. (3)

Ingatlan kataszter – Korlátozottan forgalomképes ingatlanok listája
2. melléklet a …/2012. (……..) önkormányzati rendelethez
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Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladékok 
2013. évi közszolgáltatási díjának módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az ASA Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) – a KSH 
hivatalos hulladékgazdálkodási ágazati árindexére (107,9 %), valamint a szolgáltatási árindexre (104,6 %) és 
figyelemmel a közszolgáltatási szerződés 6.1 pontjában leírtaknak megfelelően - 2013. évre a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási díjak változására az 
alábbiak javaslatot tette (105,8 %): 
 

A 60 l-es edények egyszeri ürítési díja:          255,- Ft/ürítés + ÁFA; 
A 110 l-es és 120 l-es edények egyszeri ürítési díja:        299,- Ft/ürítés + ÁFA; 
A 240 l-es edények egyszeri ürítési díja:         391,- Ft/ürítés + ÁFA; 
Zöldhulladék összegyűjtésére 60 literes műanyag zsák 
egyszeri elszállítási díja:             167,- Ft/db + ÁFA; 
60 literes műanyag zsák díja:           260,- Ft/db + ÁFA. 
 

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén 
alkalmazható közszolgáltatási díj – egy gyűjtőedényre kivetített – legmagasabb évi mértéke a háztartási hulladék 
esetében: 

 
A 60 l-es edények egyszeri ürítési díja:         13.260, - Ft/ürítés + ÁFA; 
A 110 l-es és 120 l-es edények egyszeri ürítési díja:       15.548 ,- Ft/ürítés + ÁFA; 
A 240 l-es edények egyszeri ürítési díja:        20.332,- Ft/ürítés + ÁFA; 
 

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátani nem szükséges, tekintettel az SZMSZ 37.§ (4) 
bekezdésére, miszerint: 
„Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 

c) a helyi adóról, más fizetési kötelezettségekről és az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet-
tervezeteket” 

 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
         Ifjúsági, Sport  és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Szabó Józsefné irodavezető  
 
 
 
Gyál, 2012.  november 5. 
 
Melléklet:. ASA Kft levele  
                   Rendelettervezet  
     
 
 
            
                                                                   Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

 települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, többször 
módosított 26/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) 
bekezdésében rögzített feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 
 
 
 
1.§. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 26/2002. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe  e rendelet melléklete lép. 
 
2.§. E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
    
 
 
 
              Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   Polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
A rendelet ………………………….. napján kihirdetésre kerül a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történő közzététellel. 
 
 
 
Gyál, ………………………… 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        Címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gyal.hu/


 
Melléklet a …/2012.(.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „1. számú melléklet a 26/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési  

közszolgáltatás igénybevételének  2013. évi díja 
 
 

 1. A  fizetendő közszolgáltatási díj havi mértékét a 6.§ (1) bekezdése és a 6.§ (3) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban, illetve a 7.§ (2) bekezdése és a 8.§ (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített űrméretű 
gyűjtőedény számának, az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként 
kell megállapítani. 
 
2. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási 
hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai: 

 
A 60 l-es edények egyszeri ürítési díja:         255,- Ft/ürítés + ÁFA; 
A 110 l-es és 120 l-es edények egyszeri ürítési díja:            299,- Ft/ürítés + ÁFA; 
A 240 l-es edények egyszeri ürítési díja:             391,- Ft/ürítés + ÁFA; 
Zöldhulladék összegyűjtésére 60 literes műanyag zsák 
egyszeri elszállítási díja:                167,- Ft/db + ÁFA; 
60 literes műanyag zsák díja:          260,- Ft/db + ÁFA. 

 
 3. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén 
alkalmazható közszolgáltatási díj – egy gyűjtőedényre kivetített – legmagasabb évi mértéke a háztartási hulladék 
esetében: 

 
A 60 l-es edények egyszeri ürítési díja:          13.260- Ft/ürítés + ÁFA; 
A 110 l-es és 120 l-es edények egyszeri ürítési díja:        15.548,- Ft/ürítés + ÁFA; 
A 240 l-es edények egyszeri ürítési díja:         20.332,- Ft/ürítés + ÁFA;” 

 
         
 







 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a köztisztviselőkre vonatkozó 2013. évi 
illetménykiegészítésre vonatkozó rendelet megalkotására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2012. március 1-jétől 
lépett hatályba. A Kttv. 234. §-a rögzíti, hogy a helyi  önkormányzat rendeletben egységesen a köztisztviselőnek 
a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 
esetében az alapilletmény legfeljebb 30%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 
legfeljebb 20%-a.  

Gyál Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
juttatásokról szóló 2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete 10.§-a szabályozza az illetménykiegészítés mértékét, 
amely mind felsőfokú, mind középfokú végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő 
alapilletményének 20%-a. 

A közigazgatás átszervezése következtében 2013. január 1-jétől Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak létszámát – a polgármester és az alpolgármester 
kivételével – 55 főben határozta meg. A jelenleg érvényben lévő, 20%-os mértékű illetménykiegészítés 55 fő 
tekintetében mintegy 20 millió Ft+járulékai személyi jellegű kiadást jelent a következő évre. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt önkormányzati rendelet megalkotására. 

A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető 

Gyál, 2012. november 8. 

 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



 
 
 

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

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi 
illetménykiegészítéséről  

 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés 2013. évi 
mértékére az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. § A Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés mértékét  
 
a.) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában, 
b.) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában 
 
állapítja meg. 
 
2. § (1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető juttatásokról szóló 2/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet „Illetménykiegészítésre” vonatkozó IV. 
Fejezete hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és 2013. december 31. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 

 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2012. december 14. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
Gyál, 2012. december 14. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat az Ady Endre Általános Iskola 

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 az Ady Endre Általános Iskola 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. november 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



Ady Endre Általános Iskola 
2360 Gyál, Ady Endre u. 20. 

 

 Beszámoló 
 

 az Ady Endre Általános Iskola   
2011/2012. tanévben végzett munkájáról 

 
 
 
 

A munkaközösségek szakmai beszámolói alapján készítette: 
 

 
 
 
 
 
Gyál, 2012. augusztus 31.    Gazdikné Kasa Csilla 
         igazgató 
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1. A SZAKMAI MUNKA ÁTTEKINTÉSE 
 

1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 
 

2011/2012. év végi statisztikai adatok 
MEGNEVEZÉS Alsó tagozat Felső tagozat Összesen 

    
1. Létszám 335 fő 275 fő 610 fő 
2. Mulasztások    
- mulasztott napok 
száma 

3187 2493 5680 

- ebből igazolatlan 5 138 143 
- 1 főre eső igazolt 9,513 9,065 9,311 
- 1 főre eső igazolatlan 0,015 0,501 0,234 
3. Bukások összesen 6 (1,7 %) 18 (6,5 %) 24 (3,9 %) 
- ebből 1-2 tantárgy 6 11 17 
- ebből 3 vagy több 0 7 7 
4. Kitűnő tanulók 70 (20,9 %) 21 (7,6%) 91 (14,9%) 
5. Magántanulók száma 2 fő 6 fő 8 fő 
6. Mulasztás miatt nem 
osztályozott 0 0 0 

 
Tanulmányi eredmények 

Osztály Átlag 
1.a 4,7 
1.b 4,5 
1.c 4,5 
2.a 4,55 
2.b 3,85 
2.c 4,23 
3.a 4,5 
3.b 4,59 
3.c 4,7 
4.a 4,29 
4.b 4,13 
4.c 4,14 
5.a 4,2 
5.b 3,5 
6.a 3,85 
6.b 3,96 
7.a 4,04 
7.b 3,92 
7.c 3,63 
8.a 3,95 
8.b 4,08 
8.c 3,8 

Összesen: 4,14 
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Továbbtanulási eredmények: 
 

8. osztályosok száma:     75  fő  (100 %) 
Érettségit adó intézménybe felvettek:   67 fő  (89 %) 
   Ebből Gimnázium:      33 fő  (44 %) 

Szakközépiskola:       34 fő  (45 %) 
Szakmunkásképző és szakiskola:              8 fő   (10 %) 
Az első helyen megjelölt intézménybe nyert felvételt:  55 fő    (73 %) 
Hatosztályos gimnáziumba nyert felvételt:     0 fő 
Nyolcosztályos gimnáziumba nyert felvételt:     1 fő 
 
A statisztikák mutatta eredményeinkkel összességében elégedettek vagyunk. 
Az Ady korábbi eredményeihez mérve hasonlóan jó színvonalat értünk el ebben a 
tanévben is, bár bőven akad még fejlesztési terület, amelyet a későbbiekben 
részletezünk. Mindennapos munkánk során érezzük a szülők, a város lakói 
támogatását és elismerését munkánk iránt. 
 
1.2 A nevelő munkában elért eredmények 
A családi és a társadalmi élet problémái rányomják bélyegüket a gyermekek 
viselkedésére is, de itt az iskolában határozottan kiállunk az erkölcsi normák 
mellett a változó világban, pozitív értékek közvetítésére törekszünk, hiszen ezzel 
nyújthatunk kapaszkodót a jövő generációjának.  
Évről-évre fontos célkitűzésnek tekintjük a közösségi magatartás erősítését: az 
egymás tiszteletére, elfogadására épülő „adys-tudat” kialakítását. Tanítványaink 
alapjában véve jól neveltek, tartják a közösségi szabályokat, mert a nevelésünk 
alapja, hogy elmagyarázzuk, miért szükségesek pont ezek a szabályok. 
Bárhol jártunk az országban, vagy az ország határain kívül, dicsérik tanulóinkat. 
Fontosnak tartjuk a pozitív példák kiemelését, a sok-sok dicséretet. A Bölcs 
Bagoly, a Napocska díjak az alsóban, és az idén bevezetett Mosolyrend a felsőben 
ennek bizonyítéka. A közösséghez való tartozást erősítette a Sportgála és az erdélyi 
kirándulás a Határtalanul! program keretében, amelyek még jobban 
összekovácsolták az egy évfolyamon nevelőket és a gyerekeket egyaránt, már a 
felkészülés során is, a sikernek pedig közösen örülhettünk. Felemelő érzés, hogy 
képesek vagyunk egymás sikereinek örülni, és ha baj van, segíteni egymásnak, 
másoknak!  
A hétköznapokban nagy jelentőséggel bír a csoportszokások, a felelősi rendszer 
kialakítása és működtetése, valamint a magatartás és szorgalom napi/heti/havi 
rendszerességgel történő következetes értékelése, a jutalmazási és büntetési formák 
életkornak megfelelő, a csoportban rendszeresített formája. Minden nevelőnk 
igyekszik megtalálni az értéket a gyerekekben, függetlenül az osztály tanulmányi 
átlagától, a képességi szinttől. 
Igény van a szülők részéről is a jó megoldások tanulására, a segítség elfogadására, 
erre bizonyíték például a drogprevenciós program keretében megtartott szülői 
értekezletek látogatottsága, az arról való visszajelzés. 
A sok, büszkeségre okot adó eredmény mellett azonban tisztában vagyunk azzal a 
ténnyel is, hogy a tanórai fegyelmen még javítanunk kell. 
Jó döntés volt, hogy az osztályfőnökök átvették az etika oktatását. Etika 
órákon nagyon sokat beszélgettünk tanítványainkkal. Nagyon jónak tartják a 
hetedikes osztályfőnökök, hogy az osztályfőnöki óra mellett még egy órában 
osztályaikkal lehettek és kamaszodó diákjaik életében felmerülő fontos kérdéseket 
vitathattak meg. Voltak meglepő házi fogalmazások, amelyekben a csendesebb, 
visszahúzódó tanítványaink is kiteljesedhettek. Jó volt ezeket a különleges 
gondolatokat olvasgatni és órákon megbeszélni.  
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1.3 Az oktató munkában elért eredmények 
Ebben a tanévben legfontosabb feladatunknak tekintettük továbbra is az 
alapkészségek kialakítását, az alapképességek és az önálló problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztését. Ennek érdekében a tanítók óráikon igen változatos 
módszereket használnak, napi gyakorlattá vált a csoportban való munkálkodás, a 
páros munka. Egyre több tanító él az interaktív tananyagok használatával, a 
tanulók nem kis örömére. 
Minden tantárgy jó kezekben van a szakos ellátottságunknak köszönhetően. 
Nálunk azt tanulják meg a gyerekek, hogy minden tantárgy egyformán fontos, hogy 
a készségtárgyakban is lehetséges és fontos a teljesítés, hogy a tudás érték, és 
munkával érhető el. Az értékelés szabályozott és szigorú, és nincs kivételezés. 
Kiváló pedagógusaink pályaszeretete és teherbírása alapozza meg a magas szintű 
oktatást, amely az alapot jelenti a továbbtanuláshoz.  
Az osztálytermekben nagyon sok tanulók által készített tablót találunk, amik 
diákjaink gyűjtőmunkáját, rendszerező képességét, önálló ismeretszerzését, tehát a 
tanulás tanítását is dicséri. 
Az osztálytanítók általában elégedettek tanulóik tanulmányi teljesítményével. 
Gyakorlatilag minden osztály büszkélkedhet versenyeredményekkel, a tanulók 
küzdenek a jobb jegyért. Az újonnan belépő tanítók új színt hoztak gazdag 
módszertani tárházukkal. 
Problémaként meg kell említeni, hogy sok gyereknek megvannak otthon a 
központilag kiadott felmérők. Ma az internetről bármi letölthető, legyen szó 
akármelyik tankönyvcsalád felméréseiről, alsós vagy felsős korosztályról. Túl azon, 
hogy a gyerekekkel be tudják-e magoltatni a feladatokat, ez főként etikai probléma: 
mire szocializálják vele a gyerekeket? Mire tanítja látens módon vagy direktben a 
felnövő nemzedéket? Minden kijátszható? Csalással, hazugsággal jelentős 
előnyökhöz lehet jutni? Fontos lenne ezeket a kérdéseket jobban tudatosítani! 
 
1.4 Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 
Országos kompetenciamérés 2011. 
Matematika 
6. évfolyam 

 
 

1491 

Országos 
Min.szint 

Gyál 
Budapest 
városok 

1486 
1440 
1477 
1541 
1469 

Szövegértés 
6. évfolyam  

1466 

Országos 
Min.szint 

Gyál 
Budapest 
városok 

1465 
1351 
1434 
1525 
1447 

Matematika 
8. évfolyam  

1618 

Országos 
Min.szint 

Gyál 
Budapest 
városok 

1601 
1576 
1587 
1636 
1577 

Szövegértés 
8. évfolyam  

1618 

Országos 
Min.szint 

Gyál 
Budapest 
városok 

1577 
1491 
1592 
1628 
1554 

 
Az országos és települési összehasonlítást jól kiegészítik a családi háttérre 
vonatkozó vizsgálatok tükrében született adatok is. Ezek azt mutatják, hogy 
minden területen a tanulóinktól elvárható eredmények születtek. 
 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest A telephely 
eredménye a 

tanulók Családi 
Háttér-indexének 

tükrében 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus 
telephelyeire illesztett 

regresszió alapján 

Matematika 6. 
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Matematika 8. 
  

Szövegértés 6. 
  

Szövegértés 8. 
  

 

 = A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól. 
A táblázatok adatait és a jelzéseket az Oktatási Hivatal ránk vonatkozó hivatalos 
értékeléséből idéztük. 
 
4. évfolyam kompetenciamérés eredményei  
 Országos 

átlag (%) 
Gyál 4.a 4.b 

Az olvasáskészség kiépültsége 86 85 84 85 
Az olvasáskészség gyakorlottsága 62 64 87 84 
Az írásminőség fejlettsége 64 79 59 86 
Az íráskészség gyakorlottsága 51 50 65 46 
Az elemi számolási készség kiépültsége 93 93 95 94 
Az elemi számolási készség 
gyakorlottsága 

83 83 109 94 

A számírás készség kiépültsége 95 98 99 98 
A mértékegység-váltó készség 
kiépültsége 

66 65 82 55 

Az összeadás készségének kiépültsége 
100-as számkörben 

98 98 98 100 

A kivonás készségének kiépültsége 
100-as számkörben 

93 92 93 93 

A szorzás készségének kiépültsége 
100-as számkörben 

97 96 96 98 

Az osztás készségének kiépültsége 
100-as számkörben 

95 93 95 96 

Az elemi gondolkodási készség 
kiépültsége 

64 76 87 69 

Az elemi gondolkodási készség 
gyakorlottsága 

68 70 79 74 

Az elemi rendszerező képesség 
kiépültsége 

63 77 89 70 

Az elemi kombinatív képesség 
kiépültsége 

66 75 82 65 

 
Saját méréseink 
Alsó tagozaton, mint az elmúlt években mindig, évfolyamonként egységes 
felméréseket írtak, előre megadott számban, egymással egyeztetett időpontokban.  
 
Az alsó tagozatosok egységes témazáró felméréseinek összesített átlaga: 
Osztály Magyar 

irodalom 
Írás/Nyelvtan Matematika Környezetismeret 

1. a 95% 94% 93% - 
1. b 92% 92% 86% - 
1. c 94% 90% 87% - 
2. a 88% 91% 86% 87% 
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2. b 63% 75% 71% 64% 
2. c 74% 83% 81% 81% 
3. a 86% 85% 85% 94% 
3. b 86% 85% 84% 91% 
3. c 89% 86% 89% 92% 
4. a 79% 84% 82% 82% 
4. b 77% 78% 73% 84% 
4. c 79% 80% 72% 80% 

 
Felső tagozaton tanév elején és végén egységes felmérést magyar irodalomból 
(szövegértés) és nyelvtanból  (helyesírás), valamint matematikából  végeztünk. 

  SZÖVEGÉRTŐ OLVASÁS: HELYESÍRÁS: MATEMATIKA 
  Év elején Év végén Év elején Év végén Év elején Év végén 

5.a 56 % 89 % 87 % 79 % 66 % 50 % 

5.b 61% 85% 78% 78% 50 % 34 % 

6.a 69 % 82 % 81 % 78 % 59 % 45 % 

6.b 78 % 83 % 70 % 74 % 57 % 54 % 

7.a 74 % 90 % 85 % 88 % 62 % 59 % 

7.b 75 % 84 % 70 % 75 % 53 % 56 % 

7.c 62 % 84 % 71 % 76 % 40 % 40 % 

8.a 85 % 84 % 74 % 86 % 40 % 49 % 

8.b 87 % 80 % 77 % 79 % 40 % 44 % 

8.c 80 % 82 % 71 % 80 % 44 % 40 % 

 
Testnevelési mérés 
2011 októberében megtörtént az 5-8. osztályosok fizikai szintfelmérése. Az alsó 
tagozaton tavasszal végezték a mérést a tanítók. 
 
1.5 A belépő gyermekek felkészültsége 
Évről évre azt mondhatjuk el, hogy az első osztályt megkezdő tanulók többsége jól 
felkészülten érkezik a közeli óvodákból. Jó a kapcsolatunk az óvodákkal, az óvónők 
mindig érdeklődnek volt óvodásaikról, a nyílt órákon meglátogatják őket. Tanítóink 
részt vesznek az óvodák nyílt foglalkozásain, ismerkednek leendő tanítványaikkal.  
Fejlesztőpedagógusunk még ősszel elvégezte a DIFER mérést az új elsősöknél, 
melynek eredményéből az látszott, hogy átlagosan jó képességű gyerekek érkeztek 
iskolánkba.  
Az elsős tanítók véleménye szerint a gyerekek az óvodából jól megalapozott 
szokás-, szabályrendszerrel jöttek, így a beszoktatás az iskolába 
zökkenőmentesen zajlott. Gazdag ismeretanyaggal, bő szókinccsel, többségében 
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tiszta, érthető beszéddel érkeztek a kis elsősök. Szociálisan is érettek: kevés a 
verekedés, a gúnyolódás, segítőkészek, jószívűek, tiszták, ápoltak a gyerekek. 
Nem voltak könnyű helyzetben az első évfolyamon tanítók, mert négyük közül 
hárman nemcsak az első osztályból adódó nehézségekkel küzdöttek, hanem maguk 
is új dolgozóként igyekeztek beilleszkedni az Ady életébe. Tanulók és tanítók is jól 
vizsgáztak, mindenki a második évfolyamba léphet! 
 
1.6 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
Kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk idén is: minden iskolai, városi versenyen 
indultak tanulóink, 198 városi, vagy magasabb szintű versenyeredményt 
számoltunk össze (ebből 130 a városi helyezés). A levelező versenyeken – inkább 
anyagiak szűkében - kevesebben indultak, de 37 db helyezést itt is magunkénak 
mondhatunk. 
 
Iskolánkban a 2011/2012. tanévben az alábbi tanórán kívüli foglalkozások voltak, 
melyek a tehetséggondozást, a felzárkóztatást segítik: 
 
Szakkörök 
Alsó tagozat 
Néptánc    heti 1,5 óra 
Kézműves szakkör   heti 2 óra 
Matematika    heti 1,5 óra 
Sportdélután    heti 1 óra 
Röplabda    heti 3 óra 
Számítástechnika   heti 1,5 óra 
Rajz     heti 1,5 óra 
  
Felső tagozat 
Angol (nyelvvizsga-előkészítő) heti 1,5 óra 
Német (nyelvvizsga-előkészítő) heti 1,5 óra  
Matematika (5. és 6. évf.)  heti 2 óra 
Kémia szakkör    heti 1 óra 
Énekkar    heti 1 óra 
Színjátszó     heti 2 óra 
Kosárlabda    heti 2 óra 
Röplabda    heti 3 óra 
Tömegsport    heti 3 óra 
 
Korrepetálás 
Alsó tagozat    heti 12 (1-2. évfolyam) 

heti 2 óra (3-4. évfolyam) 
Logopédia    heti 2 óra 
 
Felső tagozat 
Matematika korrep.   heti 3 óra 
Magyar korrep.   heti 3 óra 
Matematika előkészítő  heti 2 óra (2. félévben 7. évf. fizika korr.) 
Magyar előkészítő   heti 2 óra ((2. félévben színjátszó) 
 
A tehetséggondozás terén a szakköröknek és a versenyeknek van kiemelkedő 
szerepe az alsó tagozaton. A szakkörök nagyon népszerűek, szép számmal, és 
lelkesen mennek a tanulók. Különösen a számítástechnika, a tömegsport és a 
kézműves szakkör vonzza őket. 
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Egy-egy verseny előtt külön is foglalkozunk a tanulókkal, felkészítjük őket. A 
versenyeink színvonalasak, a továbbjutó tanulók a városi versenyekről is szép 
eredményekkel térnek haza. Az idén újra megrendezésre került nálunk az alsó 
tagozaton a „Szép olvasás” verseny, ezúttal már a városi forduló is, mely jó 
hangulatú és sikeres volt. Az alsós munkaközösség Arató Zoltánné vezetésével azon 
igyekezett, hogy színvonalasan keltsük új életre a városi megmérettetést, s egy új 
elismert rendezvénnyel gazdagítsuk a város felé kínálatunkat. 
 
A negyedikesek készültek a komplex versenyre, a megyei versenyen 13. helyezést 
ért el tanulónk. A levelező versenyek közül nagy volt az érdeklődés a Bendegúz 
levelező verseny iránt. Ebben a tanévben több tanulónk is meghívást kapott a 
verseny megyei fordulójára. A tanítók elsősorban a korrepetálásokon végeznek 
felzárkóztatást. Nagyon fontosak ezek az alkalmak a gyengébb képességű tanulók 
számára, mind a négy évfolyamon, az egész tanév folyamán. 
 
Elmondható, hogy a felső tagozaton a szakkörök továbbra is jól működnek, a 
szakköri jelentkezés az ellenőrzőbe kerül, a szülő is aláírja. A szakkörön, 
korrepetáláson jelenléti ívet vezetünk, amelyet a diák aláír, így egyértelműen 
bizonyítható a szülő felé. hogy részt vett-e a foglalkozáson. 
Az előkészítők a leglátogatottabbak közé tartoznak, mert fizetős középiskolai 
előkészítőre egyre kevesebben jelentkeznek. A második félévben a fizika 
korrepetálásra és a színjátszó szakkör országos versenyre való felkészítésére 
fordítottuk a felszabaduló időt. A szülők örömmel veszik az iskolai segítséget! (A 
gyerekeink még így is sok különórára járnak.) 
 
A színjátszó szakkör eddigi legnagyobb sikerét érte el a Weöres Sándor Színjátszó 
Fesztivál arany minősítésének megszerzésével. Külön érdem, hogy az életből vett 
aktuális problémáról maguk írták a színdarabot, amelyet bemutatták a 7-8. 
évfolyam előtt is, erkölcsi kérdésekre irányítva a figyelmet. S mellette a 
hagyományos vidám darab bemutatója sem maradt el a kisebbek örömére. A 
Fábiánné Szálkai Gabriella által vezetett színjátszó szakkör nagy lehetőséget rejt 
magában. Azt a pluszt tudja megadni, amivel az oktatás színvonalán és 
versenyeredményen túl kiemeli intézményünket a környékben lévő oktatási 
intézmények sorából. A művészetoktatási intézmények között első próbálkozásra 
is a legjobb minősítést kapni nem kis elismerés, ill. teljesítmény. A „pszicho-
színház” ráadásul illeszkedik a jelenlegi trendbe, ami még a felfutó szakasza elején 
tart. A művészet azon túl, hogy kiváló reklám a szülők, a város és szűkebb szakmai 
közegünk felé, nagyobb teret enged mind a résztvevők, mind a csoportvezető felé, a 
kreativitást erősítve (mind a témák, a felhasznált eszközök tekintetében).  
Prevenciós jelleggel bármilyen deviancia bemutatható az elrettentés céljából. Ez 
pedagógiailag nagy lehetőségeket rejt magában, hogy ezt az amúgy igen nehezen 
megszólítható generációt „terelni” tudjuk a megfelelő normák felé.  
 
A kémia hétfői szakkörórája mellett minden szerdán reggel is volt korrepetálás, 
nagy számban érkeztek gyerekek hajnali hét órakor. 
 
A legnépszerűbbek továbbra is a sportszakkörök. A tömegsporton bonyolított 
iskolai bajnokságok folyamatosak, nagy látogatottságúak. (A röplabda-oktatás 
eredményességét igazolja, hogy a tanár-diák meccsen kikaptunk☺) Idén a felsős 
úszást már nem sikerült megszervezni a jelentkezők számának lecsökkenése miatt. 
A tavalyi beszámoló sportprogramjai közül kimaradt a konditerem használata. A 
korábbi évhez képest idén az életkorban megkötés történt (6-8. osztályosok), bár 
motivációs, jutalmazós jelleggel adódott kivétel. 
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A tanulószoba két csoportja a felzárkózást hivatott szolgálni. Minden tantárgyból 
kaphattak segítséget a tanulók délutánonként. A sok közös játék is a fejlesztést 
szolgálta. A szokásrend kialakításában a két csoport erősen együttműködött. A 
diákok szívesen járnak tanulószobára, a többségnek szüksége van a tanuláshoz a 
tanár segítségére, ellenőrzésére, ezen kívül szeretnek délután együtt játszani a 
társaikkal. Sokat foglalkozunk a tanulók lelki problémáival egyéni beszélgetések 
keretében, egy iskolapszichológus legalább heti egy délutánra nagyon kellene. 
 
Végh Gyöngyi fejlesztő pedagógusunk 51 fejlesztendő gyermekkel indított a tanév 
elején, félévig 54-re, év végére pedig 57-re duzzadt a létszám.  Egy gyerek a második 
félévben kimaradt. A fejlesztésen az oktató munka nagy része 
oktató/készségfejlesztő játékok segítségével történik. Emellett használnak 
készségfejlesztésre épülő tankönyveket, feladatlapokat. Pozitívum, hogy két 
gyermeknek jövőre már nincs szüksége fejlesztésre. Egy kislánynak fejlesztés 
helyett korrepetálást javasolt, mivel a tanulási problémákat nem részképesség-
gyengeség okozza. Két autista tanítványának, akiknek tanulási problémájuk nincs, 
megpróbál egyfajta szocializációs terápiát összeállítani a nyár folyamán.  
Az idén először szerveztek országos versenyt szépíró versenyt SNI tanulók 
részére (országos szépíró verseny), amely az országos döntőig juttatott két 
diákunkat is.  Örültünk a lehetőségnek, mert így adódott egy lehetőség, amiben ők 
is kivívhatják az elismerést, ahol versenyképessé válnak. Ráadásul a versenyzés 
felemelő érzésén kívül még egy pozitív hozadéka volt a kezdeményezésnek. A 
versenyre való készülés felébresztette a többi gyerekben a versenyszellemet: ha 
nagyon igyekeznek, ők is tudnak hasonlóan szépen írni, vagy legalább csak 
megközelítően hasonlóan, mint a versenyre készülők. Ez motiválta őket az óráról-
órára való szépírásra.  
 
Nyirán Andrásné is foglalkozik iskolánkban logopédusként a beszédhibás 
gyerekekkel. 13 pösze kisgyerekkel foglalkozott az idén. Beszédhibája 11-nek 
megszűnt,1-nek javult,1 pedig nem változott.1dadogó tanítványa is lett. 
 
Könyvtári kölcsönzések   
A 2011/12. tanévben 543 diák és 50 felnőtt olvasója volt a könyvtárnak, 2900 
művet vettek ki Kovács Margit könyvtáros kimutatása szerint. Egy kis mértékben 
nőtt a kölcsönzések száma a korábbi évekhez viszonyítva. Továbbra is elsősorban az 
alsó tagozatosok járnak könyvtárba. Az elsősök beiratkozását nagyon jól 
előkészítették a tanítók, a gyerekek úgy várták, mint a karácsonyt. Azt is követhető 
példának tartjuk, hogy Bán Károlyné figyelemmel kíséri, mit olvasnak az osztályába 
járó gyerekek. (Finoman rávette őket, hogy másodikosként ne hagyják ki az 
életükből a meséket.) 
 
1.7 Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 
A tervezettnek megfelelően idén is megtartott programok minden osztályban: 
• karácsonyi klubdélután, egymás megajándékozása  
• színházlátogatás  
• múzeumlátogatás 
• 2 napos kirándulás 

 
Az alsó tagozatosok idei legjellemzőbb szabadidős programjai: 

• múzeumlátogatás: Közlekedési Múzeum, Nemzeti Múzeum, Reptéri 
Emlékpark, Csodák Palotája, Planetárium 

• osztálykirándulások: Visegrád, Ócsa/Madárvárta, Sástó, Gyöngyös, 
Szurdokpüspöki, Gyál/Peremvárosi Horgásztó, Mátrafüred, Ópusztaszer, 
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Szentendre, Pálvölgyi cseppkőbarlang, Piliscsév, Abonyi vadaspark, Fővárosi 
állatkert, Gellérthegy, Kétbodony, Margit-sziget, Tropicarium 

• színházlátogatás: Erdei Kalamajka, Musical mesék (Operett Színház), Lúdas 
Matyi (Madách Színház), interaktív színház – Egyesült Meseművek, Kresz 
ABC (Arany János Közösségi Ház) 

 
Az Ifjú Szívek Alapítvány anyagi támogatására évről-évre nagyobb szükség van, 
hogy a tanuló a család nehéz anyagi helyzete miatt ne maradjon le az iskolán kívüli 
programról. Ennek tudatában igyekszünk olyan programokat is szervezni, amelyek 
nem kerülnek (sok) pénzbe. Nagy előnyünk a helyben lévő kulturális színtér, az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. Az intézmény árai nagyon 
kedvezőek, dolgozói rugalmasak és segítőkészek. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk 
velük! A születésnapi programsorozat keretében például 30 kisdiákot vihettünk 
hozzájuk egy ingyenes kézműves foglalkozásra. Alapvetően elmondható, hogy mind 
az osztályok számára szervezett programok, mind pedig az iskolai nagy programok 
meghatározó pontja a lehető leggazdaságosabb megvalósulás volt. 
 
A felső tagozatosok idei legjellemzőbb szabadidős programjai: 

• Múzeumlátogatások: Ady Múzeum, Kerepesi temető, Planetárium, Csodák 
Palotája, Rendőrségi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Közlekedési Múzeum, 
Aquincum, Gorsium 

• Színházlátogatások: A padlás, Dzsungel könyve (Pesti Színház), Rómeó és 
Júlia (Vígszínház), Indul a bakterház (József Attila Színház), Tavaszébredés 
(Operett Színház), Cyber Cyrano (Kolibri Fészek), Völgyhíd, Bábok (Kolibri 
Színház), József és a színes szélesvásznú álomkabát (Madách Színház), 
Végállomás (Arany János Közösségi Ház), Tanár úr kérem (PIK) 

• Vetélkedők: Arany János vetélkedő (Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár); Gyál várostörténeti vetélkedő 

• Az osztálykirándulások során tanulóink felfedezték Magyarország kevésbé 
híres nevezetességeit is (Németkér, Ópusztaszer, Budapest, Kecskemét, 
Lajosmizse, Kétbodony, Eger, Pécs, Balatonfűzfő, Halimba, Nagyvázsony, 
Nemesvita, Tihany, Dobogókő). A jól bevált helyeket az osztályfőnökök 
egymás figyelmébe ajánlják! 

• Az osztályfőnökök idejük és beállítottságuk szerint alakítottak ki még 
osztályprogramokat ebben a tanévben: mozi látogatás, esti városnézés, őszi 
bográcsozás, sportdélután, biciklizés, karácsony előtti kézműves foglalkozás, 
tavaszi klubdélután, strandolás Cegléden stb. 

Az alapítvány osztályonként 2-3 tanulót segített a programokon való 
részvételben. 

 
Versenyek, pályázatok, előadások: 

• Hajdú-Bihar Megyei Tehetséggondozó, Jonatán, Titok (ezek több fordulós 
országos levelező pályázatok, pénzbe kerülnek, és láthatóan egyre kevesebb 
család engedheti meg magának a jelentkezést), Városi Könyvtár pályázatai (A 
versíró versenyen kiemelték a 6.a osztályt az indulók száma miatt!)  

• Az alsó tagozaton a kínálat nagy száma miatt a tanítók szelektálnak, és a 
levelező versenyek közül a Jonatán és az Alma-mater versenyeket 
propagálják. 

• Igazi közösségi élményre adott lehetőség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Határtalanul! programjának pályázati támogatása. A hetedik évfolyam 67 
tanulója jutott el Erdélybe és a Partiumba. Felkerestük közösen névadónk, 
Ady Endre életének helyszíneit, de a sok-sok irodalmi élmény (versmondások, 
feladatok megoldása, múzeumlátogatás, Ady-kutató előadása) mellett ez az út 
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az évfolyam tanulóit még közelebb hozta egymáshoz. A gyerekek láthatták a 
különbséget saját és az ottani oktatási körülmények között, de 
megcsodálhatták a varázslatos tájat, ízelítőt kaptak néprajzi értékeiből, 
érezték külföldön a magyar szó varázsát, összetartó erejét, és szívből 
énekelték a hazaúton az addigra megtanult Székely Himnuszt a Király-
hágónál! Sok munka volt vele, de megérte! (Az iskola egész közösségét dicséri 
az utazásra összegyűlt adományok mennyisége és minősége). 

• Városi, megyei és országos tanulmányi versenyek (felsorolást lásd az utolsó 
fejezetben) 

• Pápai Mihály polgármester úr is hagyományt teremtett a rendhagyó 
osztályfőnöki óráival a nyolcadik évfolyamon. A Hivatal működésének 
bemutatása, városfejlesztési terveinek felvázolása, a tanulók véleményének 
megkérdezése mellett még ajándékot is hozott.  

• Nagy érdeklődésre számot tartó a rendőrség által tartott osztályfőnöki óra. 
Szerepe van a törvények megismertetésében, a jogok és kötelességek 
tudatosításában, a rendőrség szolgáltató szerepének megismertetésében is. 

 
1.8 Az éves munkaterv teljesítése 
A munkatervben megjelölt programok, rendezvények maradéktalanul megvalósultak 
mind iskolai, mind munkaközösségi szinten.  
Célkitűzéseink megvalósulásáról: 

• Az egyén önismeretének, a kulturált társas kapcsolatok kialakulásának, 
az ember és saját környezetének tisztelete, az egyes személyiségjegyek 
fejlesztésének segítése  

Minden pedagógus személyes példamutatással és a reális énkép kialakítására 
törekvéssel segíteni tudta ennek a célnak a megvalósítását. Az egyes 
személyiségjegyek alakításában az osztályfőnöknek kiemelkedő szerep jutott. A 
hetedik évfolyamon az etika oktatását az osztályfőnökök látták el, ami szerintem a 
cél megvalósulásához pozitívan járult hozzá. A sok-sok szabadidős program, 
színház- és múzeumlátogatás, kirándulás mind a kulturált társas kapcsolatok 
kialakítását erősítették. 
Nevelőtestületünk fő törekvése évről évre, hogy egészséges önbizalmat, reális 
énképet alakítsunk ki tanítványainkban. Sokszor szigorúnak tűnünk szülők és 
gyerekek előtt is. Továbbra is jellemző, hogy a szülő túlzott elvárásaival, vagy éppen 
a túlzott engedékenységével kell szembesülnünk, ez nehezíti célkitűzésünk 
megvalósítását. A folyamat része, hogy a tanulói teljesítmények értékelésénél a 
pozitív megerősítést, a kisebb teljesítmények elismerését tartsuk szem előtt, 
dicsérve neveljünk. 

• A tanórai fegyelem további szilárdítása, az egységes nevelési eljárások 
betartása, betartatása 

A hatékony munkavégzés alapfeltétele az órai fegyelem, joggal várják el tőlünk az 
iskola partnerei ennek biztosítását. A tanulók önfegyelmének erősítését 
változatlanul céljaink között kell tartanunk a későbbiekben.  Következetes nevelői 
magatartás szükséges. A magatartásfüzet egységes szabályai, a házirend 
betartatása, az osztályban tanítók folyamatos egyeztetése a tanulókról, 
haladásukról nagymértékben meghatározza munkánk sikerességét. Felmerült, hogy 
a magatartásfüzet bejegyzéseinek értékelésével kapcsolatban pontosításra lenne 
szükség, erre szeptemberben sort kerítünk. 
Az órai fegyelem megszilárdításával - a tanulói és a szülői kérdőívek tanúsága 
szerint is - szükséges foglalkoznunk. Nagyon nehéz úgy tanulni – a legkiválóbban 
felkészült tanári előadás, és a legátgondoltabb jegyzet mellett is -, ha néhány ember 
átordít a tanulók feje fölött, vagy köpőcsővel játszadozik. Azt gondoljuk, hogy a 
változatos munkaformák használata a tanulók motiválását szolgálja, és nem borítja 
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fel az órai fegyelmet. Ezekkel pozitív változást érhetünk el, a kiabálás, elnézés 
azonban nem járható út, a mai gyerekek immunisak rá. Nem muszáj ehhez a termet 
átrendezni! Vonulhatnak a terem négy sarkába, vagy dolgozhatnak a mellettük 
ülővel, használhatnak a megoldáshoz eszközöket (pl. lexikont, vagy éppen ollót, 
ragasztót, vagy éppen otthon készített diavetítést)! Lényeg, hogy vehessen részt az 
órában a kevésbé felkészült tanuló is, és akkor nem lesz vele annyi gond. Aki hisz 
ebben, és így cselekszik, annak nincsenek fegyelmezési gondjai.  

• A tanulói teljesítmények értékelésénél a pozitív megerősítés, a kisebb 
teljesítmények elismerése 

1745 dicséret a 490 figyelmeztető/intővel szemben mutatja a cél megvalósítására a 
törekvésünket. De nagyon sok projektmunka (pl. az osztálytermek falán a gyerekek 
által készített tablók), csoportmunkában való részvétel is alkalom erre. A 
közösségért végzett munkát mindig kiemeljük, ez is szolgálja a megerősítést. 

• A kulcskompetenciák fejlesztése minden évfolyamon a tantárgyi 
lehetőségek adta kereteken belül.  

Folytattuk a gyakorlatot: a korábbi évek országos méréseiből válogatott feladatokból 
állítottunk össze a 4-6-8. évfolyamosok számára húszperces feladatsorokat, és 
minden tantárgy órájára jutott belőlük.  

• Ady-tudat erősítése a partnerség, a kölcsönös együttműködés, az 
összefogás lehetőségeivel.                           

Ezt a célunkat a hagyományos lehetőségek mellett (diákjaink tanulmányi és 
sportversenyeken legjobb tudásuk szerint teljesítenek; büszkén vallják, hogy a 
város legszebb iskolájába járnak; családi napunkra év elejétől lázasan készül az 
egész család) idén a Határtalanul! program keretében a BGA 1.477.500 Ft 
támogatásával erdélyi kiránduláson vettünk részt, év végén tornaünnepélyt 
tartottunk, és maximálisan kihasználtuk már a felkészülésnél is ezeknek 
közösségépítő lehetőségeit. Maradandó élményt nyújtó események voltak 
pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek egyaránt. A Gyáli Újságban minden 
hónapban olvashatunk az Adyról, a város legnagyobb rendezvénye a családi nap, a 
FB-on minden idejáró ismerős/barát lájkolja az oldalunkat, a tornaünnepélyünk az 
Ady Sportgála kitüntető nevet viseli, a hangosbemondóból a mi eredményeinket 
hallják minden héten, az utcákon közösen talicskázunk papírgyűjtésnél, 
nyolcadikosaink nagy része érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait, s 
még sorolhatnánk. Kell ennél több?  Ez erőt adó cél. 
 
1.9 Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 
Ebben a tanévben az úszásoktatásban stílusosan új vizekre eveztünk. A Pannon 
Diadal SE vette át a tanulók úszásoktatásának teljes szervezését nagyon 
méltányos fizetési feltételek mellett. Színvonalasan, eredményesen foglalkoztak a 
tanulókkal. Tanév vége felé megint megkezdődött a lemorzsolódás, de nem öltött 
akkora arányokat, hogy csoportokat kellett volna összevonni. Az okok most talán 
nemcsak a szűkös anyagiak voltak, hanem a szülői engedékenység is közrejátszott. 
 
A nívócsoportos matematikaoktatás terén a véleményünk nem változott: jónak és 
hasznosnak tartjuk.  Sokkal jobban lehet terhelni a jobbakat, a szerényebb 
képességű tanulókkal több egyszerű feladat megoldására van lehetőség. 
 
Az iskolánkban szervezett városi idegen nyelvi vers- és prózamondó-versenyen 
tanulóink sikerrel szerepeltek, s a megyei versenyek is (Érd, Gödöllő) igazolták 
felkészültségüket. A szavalóversenyeken indulóknak a tanév végén „Ötórai tea” 
címmel lehetőséget biztosítottunk, hogy szüleik, tanáraik és társaik előtt is 
megmutassák tudásukat. A rendezvény jó hangulatban, sikeresen zajlott – a 
jelenlévő szülők az alsós nyelvi órákon folyó munkából is ízelítőt kaphattak. 
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Nyelvvizsga eredmények 2011/2012. 
A tanév során autentikus tananyagok segítségével, a kompetenciafejlesztésen túl a 
feladattípusok és a vizsgaszituáció kezelésére is felkészítettük a tanulókat. Az angol 
szakosok, leginkább Rózsa Aliz munkájának köszönhetően szép számmal tettek 
nyelvvizsgát tanulóink. 

 
2. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKA ÁTTEKINTÉSE 

 
A minőségfejlesztő munka ebben a tanévben az alábbi munkaterv alapján történt: 

Idő Feladat Érintettek Felelősök 
A minőségfejlesztési munka 
feladatainak meghatározása Kasa Csilla 

A munkacsoportok 
megszervezése 

Adameczné Gy. 
Mónika 

2012. 
január 

23. 
A kérdőívek csoportosítása 

ITSZ 

Kasa Csilla 
Pedagógiai munkát segítő 
munkatársak 
fókuszcsoportos 
megbeszélése 

Technikai dolgozók Csinosné Tóvizi 
Ágnes 

DÖK SWOT- analízise DÖK képviselők Prandóczkiné T. 
Erika 

Tanárok SWOT- analízise Nevelőtestület Szabóné Valu Ágnes 

Fenntartói interjú Oktatásért felelős 
alpolgármester Diószegi Zoltánné 

Nyomon követés, beválás 
vizsgálat 

Tavalyi 8. 
osztályosok Diószegi Zoltánné 

2012. 
február 

vége 

Szülői és tanulói kérdőívek ITSZ Adameczné Gy. 

Kemenczei Fanni 
Kemenczei Flóra 
Osztényi Dóra 
Szénási Dóra 

7.a 
7.a 
7.a 
7.a 

FIRST CLASS 
PASS  

Elementary angol  
 
 

Dömény Izabella 
Bittó Kitti 
Pócsik Zsuzsanna Krisztina 
Gál Dávid 
Kálmán Réka 
Kis Roboám Henrik 
László Szilvia 
Varga Renáta 
Kelemen Bence 
Gyura Fanni 
Wongcharoen Chanatta 
Illés Kristóf 
Jaksi Vivien 
Ladoniczki Péter Zoltán 

8.c 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.c 
7.c 
7.c 
7.c 
6.a 

PASS 

Jankó Barbara 
Péter Róbert 

8.c 
8.c 

FIRST CLASS 
PASS (alapfok) 

Basic angol 
 
 Halmi Ferenc 

Benke István 
Máté Debóra 
Bráth Renáta 
Dörfler Kira 
Garai Gina 

8.a 
8.a 
8.a 
7.a 
7.a 
7.a 

PASS (kezdő) 
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fénymásoltatása Mónika 

2012. 
február 
20-24. 

Tanulói kérdőívek kitöltése 
Szülői kérdőívek 
hazaküldése 

2.a Bán Károlyné 
3.a Antalné K. Csilla 
4.b Bodó Erzsébet 
5.b Fábiánné Sz. G. 
6.a Baloghné A. G. 
7.a Rózsa Aliz 
8.b Kovács Viktória 

2.a Bán Károlyné 
3.a Antalné K. Csilla 
4.b Bodó Erzsébet 
5.b Fábiánné Sz. G. 
6.a Baloghné A.  G. 
7.a Rózsa Aliz 
8.b Kovács Viktória 

2012. 
február 

27. 

Szülői kérdőívek leadási 
határideje 

2.a Bán Károlyné 
3.a Antalné K. Csilla 
4.b Bodó Erzsébet 
5.b Fábiánné Sz. G. 
6.a Baloghné A. G. 
7.a Rózsa Aliz 
8.b Kovács Viktória 

2.a Bán Károlyné 
3.a Antalné K. Csilla 
4.b Bodó Erzsébet 
5.b Fábiánné Sz. G. 
6.a Baloghné A. G. 
7.a Rózsa Aliz 
8.b Kovács Viktória 

2012. 
febr. 27 
– márc. 

12. 

Tanulói és szülői kérdőívek 
összesítése, az összesítések 
leadása 

 
 
osztályfőnökök 

Adameczné Gy. 
Mónika 

2012. 
márc. 

12 - 23. 

Iskolai összesítés 
(szülői – tanulói kérdőívek) Szabó György Szabó György 

Szülői kérdőívek elemzése Arató Zoltánné 
tanulói kérdőívek elemzése Billinger Judit 
SWOT elemzések Szabóné V. Ágnes 

Prandóczkiné T. E. 
Fókuszcsoportos 
megbeszélések elemzése 

Csinosné Tóvizi 
Ágnes 

2012. 
április 
20 – 

május 
7. 

Fenntartói interjú elemzése Diószegi Zoltánné 

Arató Zoltánné 
Billinger Judit 

Szabóné V. Ágnes 
Prandóczkiné T. E. 

 
Csinosné Tóvizi 

Ágnes 
Diószegi Zoltánné 

2012. 
május 
7-28. 

Grafikonok készítése, 
minőségfejlesztési munka 
összegzése, beszámoló 
készítése 

Adameczné Gy. 
Mónika 

Adameczné Gy. 
Mónika 

2012. 
jún. 22. 

Legitimáció Alkalmazotti kör Kasa Csilla 

 
A kérdőíves felmérések eredményei: 

Szülői kérdőívek 
Erősségeink: Fejlesztendő területek: 
4,41 az osztályfőnöki munka 3,47 a pedagógusok fegyelmezési 

módszerei 
4,47 az iskola esztétikája 3,56 a pedagógiai program ismerete 
4,31 az iskola tisztasága 3,78 az iskola értékelési rendszere 
4,27 az igazgató tevékenysége  

 
Tanulói kérdőívek 

Erősségeink: Fejlesztendő területek: 
4,46 az igazgató tevékenysége 3,22 a társak fegyelme 
4,45 az osztályfőnöki munka 3,36 az étkezés minősége 
4,38 szeretnek ebbe az iskolába járni 3,72 az iskola tisztasága 
4,3 megfelelő a szorgalom és a 
magatartás értékelése 
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Az előző évi felmérések tükrében megállapítható, hogy kiugró változás ugyan nem 
történt, de válaszokban kisebb negatív irányú elmozdulás vagy stagnálás 
tapasztalható. Általános elégedettség tapasztalható az iskolai programok 
szervezésében (mi több, igénylik is őket), különös tekintettel a rendezvényekre és a 
család-iskola kapcsolatát erősítő programokra; a magas színvonalú szakmai 
munkával, a továbbtanulásban kapott segítséggel nagyon elégedettek a 
mérésben résztvevők. 
Elégedetlenség mutatkozik az ebéd minősége és a magas osztálylétszámok 
miatt. Az osztálylétszámok pedig azért alakulnak így, mert szeretnek ide járni a 
tanulóink, és mert másoknak is jó szívvel ajánlanák ezt az iskolát – ahogy írták. A 
minőségfejlesztési kérdőívek értékelése során a szülők és gyerekek részéről újra 
felmerült egy nagyobb tornaterem igénye. 
Munkánkban megerősítést jelent a fenntartói interjúk alapján kifejeződött 
elégedettség: Pápai Mihály polgármester és Pánczél Károly alpolgármester urak 
nagyon pozitívan nyilatkoztak az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkáról, a 
professzionális vezetésről.  
Minden tanévben a munkatervi célkitűzések a minőségfejlesztési eredményekre 
építve kerülnek meghatározásra. 
 

3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 
3.1 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
A tanév személyi változásai: 
Távozók: 
Dókáné Bodor Magdolna   nyugdíjba vonult 
Lakos Péterné    nyugdíjba ment, félállásban dolgozik tovább 
Hegedűsné Illés Erika   másik iskolában dolgozik tovább 
Valu Mária     szerződése lejárt 
Korbély Dóra     más munkakörbe távozott 
Sipekiné Zana Zsuzsanna   vidékre költöztek Gyálról 

Változás: 
Kristóf Kinga     egy év fizetés nélküli szabadságra ment 
Lakos Krisztina    gyedre ment 
Keresztes Nagy Edina   gyes mellett félállásban visszajött 

Új dolgozók: 
Toldi Andrea     iskolatitkár 
Baloghné Adamik Gabriella  angol-történelem szakos tanár 
Horváth Rita     magyar-történelem szakos tanár 
Szabóné Valu Ágnes   magyar szakos tanár 
Ruck-Makay Melinda   tanító, angol művter. 
Domokos-Baka Erzsébet   tanító, ének művter. 
Zsolnai Lászlóné    tanító, ember és társ. művter. 
László Tímea     tanító, matematika művter. 
László Blanka    tanító, inform. művter. 
 
Összességében elmondhatjuk, hogy ebben a tanévben is rendelkezésünkre állt a 
színvonalas szakmai munkához szükséges szakos ellátottság 100%-ban.  
 
3.2 Az új pedagógusok alkalmazásának módja 
Az új pedagógusok kiválasztására az intézményi minőségirányítási programban 
rögzített eljárásrend szerint kerül sor. A pályakezdőket csak próbaidő után 
határozott időre vesszük fel. A nem pályakezdők esetében is alkalmazunk próbaidőt, 
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ha lehetséges. Az alkalmazások minden esetben megfelelnek a közalkalmazotti 
törvény előírásainak. A stabil, összeszokott, együttműködő tantestületbe került új 
munkatársak beilleszkedését idén mentorok kijelölésével is segítettük. 
 
3.3 Létszám- és bérgazdálkodás  
Költségvetési létszámkeret: 61 fő (főfoglalkozású 56 fő, részmunkaidős 5 fő) 
Személyi állomány alakulása: 
Oktatás:     1 fő igazgató 
     2 fő igazgató helyettes 
     1 fő fejlesztő pedagógus 
     1 fő könyvtáros 
     1 fő szabadidő-szervező 
            38 fő  főfogl. pedagógus 
     2 fő részm. pedagógus 
  
Egyéb feladatellátás:  1 fő gazdasági vezető 
  2 fő gazdasági ügyintéző 
     1 fő pénztáros 
     1 fő iskolatitkár 

2 fő pedagógiai asszisztens 
1 fő portás 

     2 fő konyhai kisegítő 
     2 fő karbantartó 
     2 fő részm. konyhai kisegítő 
     1 fő részm. takarító 
 
3.4 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
Az alkalmazotti közösségünk összeforrott, kialakult, jó közösség. A technikai 
dolgozók, az adminisztratív munkakörűek és a pedagógusok munkaköri leírásuk 
alapján végzik feladataikat. A szervezeti rend megtartása olajozottan működik. 
A havi emlékeztetők, az iskolai honlapon szereplő információk alapján jól 
tervezhetők a feladatok, a szervezettség megkönnyíti a munkánkat. Az 
eseményeknek, versenyeknek forgatókönyve van, a részfeladatokra beosztást 
készítünk. Törekszünk minél egyenletesebb terhelésre. Bár a kulcsemberekre hárul 
a legtöbb feladat, mindenki érzi a közös felelősség, az összefogás 
szükségességét. 
 
3.5 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 
Az alkalmazottak javadalmazása az érvényes illetménytáblázat alapján történik. A 
minőségi munka értékelésére negyedévente került sor. A fentieket is figyelembe 
véve, a minőségi munka értékelésére és jutalmazására az egyébként csekély 
jövedelmi viszonyainkhoz képest nagy figyelmet fordítunk. A tanév végi jutalmaknál 
elsődleges a munkaköri feladatok ellátásának színvonala, a munkához való 
hozzáállás. Mellette nem egyformán ugyan, de mindenki igyekszik a „járulékos” 
munkából kivenni a részét. Ez tükröződik a minőségi bérpótlék felosztásában.  
Mindenféle jutalmazásra a közalkalmazotti tanács évek óta megalkotott és 
elfogadott szempontrendszerét alkalmazzuk. A megítéléshez véleményt 
nyilvánítanak a munkaközösség-vezetők, a helyettesek, a KT elnöke. Nagy öröm (s 
nagy könnyebbség is!) az iskolavezetésnek, hogy senki nem húzza ki magát a 
munkából, így szankciók alkalmazására az utóbbi három évben nem volt szükség. A 
tanév végi nem megszokott, nagy összegű jutalomnak (jutalom: 7.363.000 Ft + 
1.470.000 minőségi bérpótlék) nagyon örültünk, köszönet érte a fenntartó 
Önkormányzatnak! 
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3.6 Belső kommunikáció, információáramlás 
A belső információáramlás csatornái: 

• vezetői megbeszélések minden hétfőn reggel 
• Vezetőségi értekezlet minden hónap utolsó hétfőjén 
• Munkaértekezlet minden hónap első hétfőjén 
• egész éves eseménynaptár 
• havi emlékeztető 
• „Aktuális” tábla 
• témakörönkénti faliújságok (szülőknek szóló, továbbképzéses, humán, nyelvi 

munkaközösség, szabadidős kínálat, osztályfőnöki, védőnői)  
• személyre szabott információk a dolgozó asztalára ragasztott kis cédulákon 
• kör e-mailek, személyre szabott információk e-mailben 
• FB oldal (Ady Endre Általános Iskola, Gyál) 
• adys dolgozói zárt csoport a FB-on 
• alsóban köröző füzet 
• osztályértekezletek negyedévente 
• személyes megbeszélések 

 
Néhány vélemény az információáramlásról: 
„Az iskolán belüli információáramlás véleményem szerint zökkenőmentes – 
előfordult velem az év során, hogy ugyanarról az eseményről három figyelmes 
kolléga is értesített (cetli, e-mail), de a faliújságon is minden lényeges információ 
megtalálható. Igyekszünk a visszajelzés terén is fejlődni. ☺” (K. V.) 
 
„A belső információáramlást szolgálja az iskola megújult honlapja.  Aktualizálása 
két ember feladata, de a tantestület minden tagja részesült képzésben a 
használatról, így bárki tölthet fel anyagot. Sok osztályfőnök él is a lehetőséggel, 
egyre többen veszik komolyan, sőt a szülők közül is van aktív használó. 
Mindamellett el kell ismernünk: ez a honlap, amelyet a külvilág felé fenntartanunk 
a mai világban létszükséglet, lassú, nehézkesen kezelhető. A FB oldalunk viszont 
naprakész információkat mutat az ismerősök felé. 
A vezetőségi értekezleteket is fontosnak tartom az információáramlás 
szempontjából. Minél többen értesülnek valamiről, annál több kollégát tudnak 
tájékoztatni. Az aktuális faliújság nyomon kísérése napi feladattá vált, mégis 
szükség van néha az „Ugye, nem felejtetted el?” típusú kérdésre is.” (D. Z.) 
 
„Fontos ügyekben e-mailben is tartottuk a kapcsolatot. Úgy gondolom kölcsönösen 
segítettük, figyelmeztettük egymást, ha kellett, mindenféle vádaskodás, vagy kínos 
feszengés nélkül, hisz egy volt a célunk, hogy jól, sőt a lehető legjobban menjenek a 
dolgaink!” (F. SZ. G.) 
 
„Belső kommunikáció: Ha röviden akarom megfogalmazni: jó! Véleményem szerint 
nekünk is érdeklődőnek kell lenni, ha képbe akarunk lenni az iskolai eseményekkel 
kapcsolatosan.” (G. SZ. R.) 
 
„A kollégákkal jól együtt tudunk működni, nincs (vagy nem érzékelek) ellentétet 
közöttünk, egy irányba próbáljuk terelni a gyerekeket, ki-ki habitusa szerint.” (J. K.) 
 
„Az alsó tagozatosok a sárga köröző füzetből értesülnek a csak őket érintő 
információkról. A tanítók véleménye szerint ez a legjobb és legmeghatározóbb 
tájékozódási pont a feladatokról. Naponta megnézzük a tanáriban az aktualitásokat 
tartalmazó falitáblát. Ez kissé zsúfolt, mindennek helyet ad, ezért nem mindig 
vehető észre egy-egy új, fontos információ. Az emlékeztető azonban biztos pontként 
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nagyon jó, hogy jelen van. Az iskola honlapja is szolgál információkkal, bár sokkal 
inkább a szülők számára – egyre többen használják is.” (A. Z.) 
 

4. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 
4.1 Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 
A nyáron megvalósult felújítás 1.100.000 Ft önkormányzati támogatásból: 

• óvoda felőli kerítés felújítása (drótháló, lábazat) 
• sportpálya felőli kerítés felújítása (drótháló) 
• emeleti zsibongóban a csempe lebontása, a fal előkészítése a 

40. évfordulóra avatandó kiállításhoz 
• tornatermi öltözők festése (fiú, lány) 
• 2 mosdó blokk festése (ebédlő melletti fiú és lány wc, tanári melletti fiú és lány wc) 
• 5 tanterem teljes festés (1. és 5. osztályos tantermek: 4., 9., 

106., 203., 205., 211.,) 
• lábazatfestés (16 tanteremben tábla és/vagy ablak alatt: 1., 3., 

5. 6., 7., 8., 10., 102., 103., 104., 105., 204., 206., 208.,209., 210.,) 
• főlépcső korlátjának mázolása 

Az épület műszaki állapota jó, a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásoknak 
megfelelő. Igyekszünk minden rongálódást azonnal kijavítani, állandó 
odafigyeléssel, rendszeres karbantartói munkával megóvni állagát, állapotát. 
A tavalyi piactér építési munkának „köszönhetően” a kertben a fű fele kipusztult. A 
területet a karbantartók ősszel újrafüvesítették, s most már újra szép zöld a 
gyepünk. 
 
4.2 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek 
összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett lépések 
 

Költségvetési kiadások és bevételek vizsgálata (eFt) 2012. év 

 Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

Személyi juttatások 133915 143826 66756 46 

Szociális hozzájárulás 36157 36672 17795 48 

Dologi kiadások 69168 80075 48746 61 

Nagy értékű eszközbeszerzés  1124 1124 100 

Függő, kiegyenlítő kiadások   8359  

Kiadások összesen: 239240 261697 142781 55% 

Saját bevételek 16339 16339 10273 63 

Költségvetési támogatás 222901 237946 130690 53 

2011. évi pénzmaradvány  686 686 100 

Átvett pénzeszköz  1449 1954 134 

Alulfinanszírozás  5277   

Bevételek összesen: 239240 261697 143603 55% 
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Az intézmény költségvetési bevételeinek teljesítése 55 %-os, a finanszírozás 
teljesítése 53 % a módosított előirányzathoz képest. 
 
Saját bevételek: 
Az intézményi ellátási díj (tanulói befizetések) teljesítése 60 %-os, az alkalmazottak 
térítése 57%-os, a terembérleti díjakból származó összeg jelentős mértékben, 139 
%-ban teljesült. 
Átvett pénzeszköz: A 2012-es évben a Bethlen Gábor Alapítványtól a 
„Határtalanul” program keretében 1.449 eFt-ot kapott az intézmény a tanulók 
erdélyi kirándulásának lebonyolítására. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet „Kábítószer-prevenciós programok” támogatására pedig 505 eFt érkezett.  
Költségvetési támogatás: A támogatás felhasználása 53 %-os, a tavalyi év 
alulfinanszírozási összege még nem lett kiutalva. 
2011. évi pénzmaradvány összege 686 e Ft volt, teljesítése 100%-os. 
2011. évi alulfinanszírozás összege 5.277 e Ft volt. Az összeg a tavalyi évet 
terhelő, de idén kiszámlázott közüzemi kiadásokat csak részben fedezi. 
 
A költségvetési kiadások összege 142.871 eFt, amely 55%-os teljesítést mutat a 
módosított előirányzathoz képest. 
Személyi juttatások: A kiemelt előirányzat 46 %-os teljesítést mutat, amely 
tartalmazza a nem tervezhető, de kifizetésre került 611 eFt betegszabadság összegét 
is. 
A tárgyévre tervezett 2.961 eFt minőségi bérből 1.470 eFt lett felhasználva. 
Az Önkormányzat a pedagógusnapi jutalmazásra 7.363 eFt és járulékai 
pótelőirányzatot biztosított, melyet a dolgozók Cadhoc étkezési utalványban kaptak 
meg. 
A túlóra teljesítése 74%-os, a készenlét- helyettesítés díja 2.265 eFt volt. 
25 éves jubileumi jutalom egy fő részére lett kifizetve 391 eFt és járulékai értékben. 
Szociális hozzájárulás: Az előirányzat a személyi juttatásokkal arányosan 48%-ban 
teljesült. 
 
Dologi kiadások teljesítése 55 %-os. 
A készletbeszerzés teljesítése 35 %-os. Megtakarítás a kis értékű tárgyi 
eszközöknél jelentős, itt a felhasználás 7%-os. Oka, hogy az informatikai eszközök 
beszerzésére előirányzott összeg nem lett még elköltve. Túllépés a folyóirat-beszerzés 
kiadásainál jelentkezik. A teljesítés 151%-os. 
A szolgáltatási kiadások teljesítése 67 %-os. A gázenergia szolgáltatás kiadásában 
túlteljesítés jelentkezik, a felhasználás 112 %-os. Az intézmény már felhasználta az 
erre a célra tervezett összeget. A víz- és csatornadíjak teljesítése 64 %-os, de ez nem 
reális érték, hiszen a vízóracsere miatt a fogyasztás március óta nem került 
kiszámlázásra. A villamosenergia-fogyasztás 68%-os. 
A gyermek vásárolt élelmezés kiadási előirányzata 66%-ban teljesült, de figyelembe 
kell venni azt a tényt is, hogy a májusi és júniusi végszámla (3.059 e Ft) nincs 
kiegyenlítve. 
Különféle dologi kiadások között került elszámolásra a vásárolt termékek és 
szolgáltatások Áfája, belföldi kiküldetés, reprezentációs kiadások. Ezek teljesítése 
62 %-os. 
Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulást, a késedelmi 
pótlékok összegét, valamint a munkáltató által fizetett Szja összegét. Ezen költségek 
felhasználása 23%-os, melyből a rehabilitációs hozzájárulás 51%-ot tesz ki. 
Felhalmozási kiadások: A napi szinten több mint 600 gyermek zavartalan 
étkeztetésének, valamint rugalmas kiszolgálásának biztosítására az intézmény egy 
nagykapacitású mosogatógépet vásárolt 1.124 e Ft értékben. 
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Összességében kijelenthető, hogy az intézmény gazdálkodására jellemző az 
óvatos, minden kiadást megfontolt, átgondolt szemlélet. Az iskola jól és 
takarékosan használja fel a rendelkezésére álló forrásokat.  
4.3 Tárgyi felszereltség 

• A nagy létszámú ebédet igénylő tanulók folyamatos, gyors kiszolgálásához 
nagyteljesítményű tányér és pohár mosogatógépet vásárolt az iskola 

• A napközi csoportok fejlesztésére 300 e Ft-ot fordítottunk, melyből játékokat, 
foglalkozásokhoz kézműves anyagokat vásároltunk. 

• Az épület villám- és érintésvédelme 272.500 Ft-ba került, 2014. decemberig 
érvényes. 

• Új osztály berendezéséhez szükséges tanulói asztal és szék, szekrény, tábla 
beszerzési értéke 716.800 Ft volt. 

• A KAB-ME-A-1069 drogprevenciós pályázat révén az alábbi beszerzéseket 
tudtuk megvalósítani, melyek a mindennapi munkánkat segítik: 

- 1 db 16 GB-os pendrive 
- 1 db notebook, optikai egérrel, USB elosztóval 
- szakmai segédanyag (2 db DVD) 
- informatikai eszközbeszerzés 620.100 Ft, melyből 8 darab Asrock ion 3D 

152D-es számítógép lett beszerezve 
 
Javaslatok: 

• Az ebédlőben felszerelt nagyképernyős tévét többet is tudnánk használni, 
akár 2-3 osztály is tudna egy-egy tananyaghoz kapcsolódóan filmet nézni. Jó 
lenne erre is rendszeresíteni egy füzetet, ahol jelezni lehetne, melyik osztály, 
mikor szeretné használni ezt a lehetőséget, az ütközések elkerülése végett. 

• A fénymásoló hiányát mindannyian megéreztük, reméljük a következő 
tanévre lesz pénzünk beszerezni egy nagyteljesítményű gépet. Több 
osztályban nagy segítséget nyújtottak szülők, akiknek erre lehetőségük volt. 

• Az alsós udvaron található háromrészes mászóka veszélyes, mert a gyerekek 
túlságosan bátran forogtak rajta. A Családi napon döbbentek rá a szülők, 
hogy milyen mutatványokat tudnak lányaik végrehajtani. Már vannak olyan 
rendelkezések, amelyeket az ügyeletes és a napközis nevelők rendeltek el, 
hogy egyszerre csak egy gyerek tartózkodhat az eszközön. 

 
5. TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 
5.1 A tanév során továbbtanulók és támogatásuk 
Keresztes-Nagy Edina német nemzetiségi tanító  Apor Vilmos Kat. Főisk. 
Oláhné Sápi Edit  szakvizsga    Kodolányi János Főisk. 
 
5.2 A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatásuk 
Antalné Kármán Csilla  30 óra  A gyermeki agresszió 
Halász Viktória   30 óra  A gyermeki agresszió 
Kalocsáné Jenák Tímea  30 óra  A gyermeki agresszió 
Prandóczkiné Tordai Erika 30 óra  A gyermeki agresszió 
Halász Viktória   30 óra  Integrált egységes anyanyelvi nevelés 
Sedróné Halustyik Erika  30 óra  Integrált egységes anyanyelvi nevelés 
 
A tantestület minden tagja részt vett a Nevelési Tanácsadó Szakmai Konferenciáján. 
Iskolánk ebben a tanévben is (már jóval erőn felül) megvalósította a továbbtanulás, 
továbbképzés támogatásának korábban kialakult elvét: 80%-20%-os arányban 
anyagilag is támogatjuk az önképzésre jelentkező kollégák mindegyikét. 
Igyekeztünk minden továbbképzésre jelentkező igényét elfogadni. Fontos 
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megjegyezni, hogy ezt a továbbképzési összeg minimálisra csökkenésével a 
későbbiekben már nem tudjuk vállalni. 
 
5.3 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
• 6. és 8. évfolyamon 12 hetes „intenzív felkészítés” az országos 

kompetenciamérésre: szövegértés és matematika feladatlapok íratása, közös 
javítás és elemzés a diákokkal, azzal a céllal, hogy rutint szerezzenek a 
típusfeladatok megoldása terén. A programban minden tárgy kivette a részét, a 
hagyományos feladatokon túl igyekeztünk a diagram- és a grafikonelemzést, a 
térképolvasást, plakátokon, prospektusokban, menetrendekben való eligazodást 
gyakorolni. A 6. osztályosoknál Kasa Csilla, a 8.-ban Diószegi Zoltánné 
koordinálta a felkészítést. Feladatlapokat szerkesztettek, gondoskodtak a 
fénymásolásról, a kiosztásról, visszaszedésről, ellenőrzésről. 

• A negyedik osztályosok felkészítése a májusi kompetenciamérésre típusfeladatok 
megoldásával, megbeszélésével. 

• A csoportmunka erősítésére a 2-3. évfolyamon Csodabogár névvel 
vetélkedősorozat folytattunk az egész tanévet átölelően. A tanulók 
csoportokban oldották meg a feladatokat, mindig más-más csoport került sorra 
havi váltásban. 

• Alsó tagozaton a Napocska és Bölcsbagoly, felső tagozaton a Mosolyrend 
jutalmak rendszeres kiosztásának folytatása a pozitív példák kiemelésére. A 
„Mosolyrend” – a legsegítőkészebb, legtisztelettudóbb tanulót (osztályonként 
maximum 2 főt) illette meg negyedévente az osztályban. Év végén egy tanuló 
kapta meg az összesítés alapján a díjat. Ez a kezdeményezés jó ötletnek 
bizonyult. Aki elnyerte a díjat, az nagyon örült neki. Az osztályban pedig értéket 
képviselt és szívesen választotta meg az osztály a díjazottakat. 

 
6. GYERMEKVÉDELMI MUNKA ÁTTEKINTÉSE 

 
Iskolánkban 127 hátrányos helyzetű tanuló van, ebből 17 halmozottan 
hátrányos. Ők mind ingyenes tankönyvellátásban, és ingyenes étkeztetésben 
részesülnek (igaz, 7-en csak év közben kapcsolódtak be az étkezésbe). Ez az 
összlétszámhoz viszonyítva 20,5%. Bár kis mértékben, de minden évben növekedés 
tapasztalható ezen a területen. 50%-os étkezési kedvezménnyel 91 tanuló 
rendelkezik. 
A kedvezményekre jogosító határozatok lejáratának dátumát figyeljük, és 2-3 héttel 
a lejárat előtt a szülőket írásban értesítjük erről. Még ennek ellenére is előfordul, 
hogy nem intézik el, nem járnak utána időben a határozatok megújításának. Ez 
igen megnehezíti a gazdasági iroda dolgát is, hiszen gyakran hoznak jóval korábbra 
datált határozatokat, ill. a késés miatt nem tudják a konyhán, hogy hány adag ételt 
rendeljenek. Ezért szinte naponta egyeztetünk. Mindent elkövetünk, hogy 
tartozások ne képződhessenek. 
 
Az Ady Endre Általános Iskola tanulói a tanév minden napján fogyaszthatnak almát 
az iskolában. Három éve kapcsolódtunk be az iskolagyümölcs programba, melyet 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hirdetett meg magyarországi 
gyümölcstermesztők és iskolák számára. Azonnal éltünk a lehetőséggel, hogy 
mindennap friss gyümölcshöz juttassuk tanulóinkat. Fontosnak tartjuk, hogy 
gondoskodjunk a gyerekek egészséges életmódra neveléséről, ne csak elméletben, 
hanem gyakorlatban is. Az egészséges, finom almát a MEDI-FRUCT Szövetkezet 
ingyenesen szállítja heti rendszerességgel iskolánkba. A szövetkezettel való 
szerződés értelmében csak hazai almáskertben termett magyar gyümölcs kerülhet a 
gyerekek elé. Az idén már nemcsak almát, hanem szilvát és 100%-os gyümölcslevet 
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is kaptak a gyerekek. Tervezzük, hogy más szállítót próbálunk ki a következő 
tanévben. 
 
6.1 A gyermekek-szülők gazdasági jellemzői 
Társadalmunkban egyre nagyobb rétegeket érint a gazdasági válság. Ez komolyan 
kihat a családokra is. Sajnos, egyre több család küzd a napi megélhetésért, s így 
kevés, kevesebb, legkevesebb idő jut a gyerekekre. A munkahely elvesztése, vagy 
éppen a túlzott munkahelyi elvárások, anyagi problémák, a gyermekre irányuló 
figyelem részleges vagy teljes hiánya, mind-mind a gyermek fejlődésének 
akadályoztató, hátráltató, súlyosabb esetekben veszélyeztető tényezői. Természetes, 
hogy mindezek miatt valamilyen deviancia alakul ki; gazdasági, szociális, erkölcsi. A 
család feszült légkörét vetíti ki a gyerek az osztályban csúnya beszéddel, bántással, 
olykor tettlegességgel. Az agresszió jelen van, nehéz naponta kezelni, és még esetleg 
megoldásokat kínálni. 
 
6.2 Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása (étkezés, 
tankönyvellátás) 
A diákok 35,7% ingyenesen vagy kedvezményesen étkezik az iskolánkban, 40,9% 
ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Évről évre nő a kedvezményezettek száma. 
 

Kedvezményes étkezők számának alakulása 2011/2012 
 ingyenesen étkező 50%-os 

kedvezmény 
összes étkező 

Alsó menza 9 9 18 
Felső menza 21 22 43 
Alsó napközi 67 58 125 
Felső napközi 30 2 32 

Összesen 127 91 218 
 

Ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók 2011/2012 
Jogcím  

RGY 
133 

Tartósan beteg     
31 

Több gyermekes 
85 

SNI 
1 

Összesen: 
250 

 
6.3 Szociális problémák, deviancia 
Az idei tanévben is sokféle esettel kellett szembenéznünk. A szinte már 
általánosnak és állandónak mondható problémák mellett (magatartászavar, rossz 
szocializáció, válófélben lévő szülők, munkanélküli és/vagy alkoholista szülők, 
gyermeket veszélyeztető elhanyagolás, egészségügyi elhanyagolás) újabbak is 
felmerülnek. Egyre többen vannak olyan szülők, akik nem foglalkoznak 
gyermekük tanulmányaival, iskolai előmenetelével, az iskola jelzéseire nem 
reagálnak, elérhetetlenek telefonon, e-mailben, az üzenetekre nem válaszolnak, az 
ellenőrzőt hónapokig meg se nézik! A nemtörődömség anyagi jóléttől függetlenül is 
létezik. 
Természetesen maximális igyekezettel próbálunk segíteni. Megkereséssel fordulunk 
a Családvédelmi Központhoz, a Gyermekjóléti Szolgálatához, a Nevelési 
Tanácsadóhoz. A kapcsolatfelvétel általában írásban történik, de szóban, telefonon 
is szoktuk keresni egymást. A szülők szívesen fogadják a segítséget; ők is, 
gyermekeik is együttműködőek. A legtöbb esetben eredményesek ezek a terápiák. 
Sokszor van szükség fogadó órára, családlátogatásra ahhoz, hogy a helyzetet 
tisztábban lássuk, a gyereknél jelentkező problémát kezelni tudjuk. 
 
 



24 
 

6.4 Prevenciós munka 
A prevenciós munka idén – pályázati forrásnak köszönhetően – kibővült egy, a teljes 
felső tagozatot érintő, komplex, többhetes, kábítószer ellenes programmal, a Drog 
helyett mást! elnevezésű projekttel.  
Nagyon hasznos volt, hogy a szülők (1.-től 8. osztályig) számára is lehetőség nyílt az 
SOS Alapítvány a Szenvedélybetegekért szervezésében tartott drogprevenciós 
szülői értekezleten való részvételre, a tanulók pedig drogprevenciós órák 
keretében szerezhettek ismereteket. A drogprevenciós előadásokat hatalmas 
érdeklődés övezte, a visszajelzések alapján vitathatatlan a sikere. A gyerekek 
szerették ezeket a foglalkozásokat, szívesen vettek részt benne, érdeklődők, 
motiváltak voltak, utólag beszédtémaként is előhoztak bizonyos kérdéseket, 
melyekről szó volt egy-egy előadáson. Sok új, hasznos információhoz jutottak, 
amikkel eddig nem voltak tisztában. Gyakran firtatták egy-egy jelenség, viselkedési 
megnyilvánulás okait, működését. Például néhányan nehezen dolgozták fel és 
értették meg, hogy bizonyos magatartási megnyilvánulásokból miként lehet fontos 
következtetéseket levonni az illető személyiségére vonatkozóan. Miért lehet döntő a 
tudatos, határozott, távolságtartó viselkedés a kínálás alkalmával? Hogyan lehet 
valaki óvatos a szórakozóhelyeken, társaságokban? 
 
Tavasszal megkerestük a helyi rendőrőrs vezetőjét, Danó Zoltán parancsnok urat, 
aki támogatta és segítette az iskolarendőr program mielőbbi megvalósulását 
iskolánkban. Varga Hajnalka zászlós érdekes, sok újdonságot hordozó, olykor szinte 
sokkoló előadásaival felkeltette a gyerekek érdeklődését, nagy figyelemmel 
hallgatták. A 7- 8. osztályosok mind nagyon dicsérték. Megbeszéltük a parancsnok 
úrral, hogy ősszel az 5-6.osztályosoknak is tartanak órákat. 
 

7. KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK 
 
7.1 Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
Az adys közösség életét számtalan színes ünnep, rendezvény, program jellemzi. 
Nagy létszámú közösség lévén ennek koordinálása nem könnyű feladat, de a jól 
szervezettség és a feladatok részletes leosztása révén mindez sikeres.  
Csak a legfontosabbakat emeljük ki. Nem teljes a lista, az olyan rendezvények, mint 
a színvonalas, az alsósok által kedvelt tematikus klubnapközik, az iskolai szintű 
versenyek tantárgyi és sportversenyek, vagy az olyan elismerést és példamutatást 
szolgáló programok, mint a „Szép füzet kiállítás”, nem szerepelnek benne. 
Minden kiemelt ünnep a szórakozáson túl valami pluszt ad a gyerekeknek, legyen 
szó a készülődés öröméről, a kreativitás megmutatásáról, a hagyományok 
tiszteletéről, vagy új ismeretről. 
Az iskola vagy tagozat szintű rendezvények koordinálásában mindig részt vállal 
Megellai Anikó szabadidő-szervező, aki az osztálykirándulások, osztályprogramok 
segítését is végzi. A diákönkormányzat segítő tanárai, Antalné Kármán Csilla és 
Rózsa Aliz az iskola szintű DÖK programok fő szervezői. Mindhárman lelkesen, 
nagy odaadással végzik munkájukat! 
 
• Papírgyűjtés – ősszel egy és tavasszal két hétig, szelektív hulladékgyűjtésre, 

újrahasznosításra tanít, versenyhelyzetet generál (melyet gyerekek és szülők 
egyaránt nagyon komolyan vesznek), bevétele egyik háttere a DÖK 
rendezvényeinek, versenyek jutalmazásának, a nyári tábor programjainak. Idén 
összesen 1.835.680 Ft-ot hozott.  

• PET-palack gyűjtés – télen egy hétig, a szelektív hulladékgyűjtésre, 
újrahasznosításra tanít. Sajnos az új kezdeményezés nem hozta meg a várt 
eredményt (sem mennyiségileg, sem anyagilag). A bevétel 24.400 Ft volt. 
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• Megemlékezés az aradi vértanúkról - (10. 06.) színvonalas, hangosbemondós 
műsor, Szabóné Valu Ágnes szervezésében 

• Tisztasági verseny - őszi és tavaszi forduló, cél a tantermek tisztaságának 
megbecsülése, ízléses díszítés, az iskolai környezet megóvására nevelés, 
pontozásos verseny Végh Gyöngyi szervezésében 
A tavaszi forduló esetében az alsósok jutalma, az 1 napos játszóparkos program 
nagyon nagy sikert aratott. Idén mindkét alkalommal eljutottunk oda, hogy már 
nem elegendő egy első hely, mert az osztályok között egyre több a maximális 
pontszámú. 

• Német nyelvi tábor Murauban (09.26 – 30.) – Kovács Viktória szervezésében 
• Október 23. megemlékezés – színvonalas és megható összeállítás Kovács 

Viktória és Fábiánné Szálkai Gabriella szervezésében  
• Szüreti bál (10. 28.) – a DÖK szervezésében 
• HATÁRTALANUL! program (11.11-13.)– 3 napos tanulmányi kirándulás a 7. 

osztályosok részére, Diószegi Zoltánné projektvezető szervezésében 
• Halloween – Martinstag (11.15-17.) – Kovács Viktória és Rózsa Aliz 

szervezésében 
• Ady – emlékműsor (11. 22.) – Kasa Csilla szervezésében  
• Luca-napi vásár (12. 12.) – a DÖK szervezésében 
• Mikulás-napi és karácsonyi klubdélutánok 
• Iskolai karácsonyi ünnepség a Közösségi Házban (12. 21.) – színházi élményt 

nyújtó ünnep Prandóczkiné Tordai Erika, Bodó Erzsébet, Zabán Klára és 
hagyományosan a negyedikesek előadásában 

• Bálint- napi „szívküldi” (02.14.) – a DÖK szervezésében 
• Farsangi bál (02. 18.) 
• Drog helyett mást! prevenciós program – többhetes, komplex, kábítószer 

prevenciós program Megellai Anikó szervezésében 
• Március 15. iskolai ünnepély (03. 14.) – Horváth Rita szervezésében 
• Sítábor Ausztria, Obervellach  – Juhász Katalin szervezésében 
• Húsvéti kézműves délután (04.03.) – a DÖK szervezésében 
• Húsvéti meseelőadás (04.04.) – Nyirán Andrásné, Szikszai Erzsébet és a 2.b 

osztály közreműködésével 
• Költészet napi műsor – Diószegi Zoltánné szervezésében, majd közös 

versmondás – a Jordán Tamás-féle kezdeményezéshez hasonlóan, idén Ady-
verssel, az erdélyi kirándulásra emlékezve.  

• Színjátszó Fesztivál (04.21.) - Tököl, Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Fesztivál, ahol iskolánk (ill. városunk is!) először képviseltette 
magát. A megmérettetés óriási sikert hozott, hiszen a Katapult Színpad néven 
induló csapat Lélekvesztő című darabjával arany minősítést ért el, a főként 
művészeti iskolák csoportjai között. Ezek a gyerekek negyedik éve dolgoztak 
Fábiánné Szálkai Gabriella vezetésével, és ezzel az eredménnyel megkoronázták 
eddigi munkájukat! Köszönet érte! Ráadásul a kisebbeknek egy másik előadással 
készültek, így a hagyomány is folytatódhatott: nagy sikert arattak vidám 
előadásukkal itthon is diáktársaik előtt! 

• SPORTGÁLA (05.11.) - célja az volt, hogy megmutassuk – az Olimpia évéhez is 
kapcsolódva –, hogy iskolánkban nagy hangsúlyt helyezünk a sportra, a mozgás 
megszerettetésére, a testnevelés tanítására. Ezzel is kifejeztük egyetértésünket és 
támogatásunkat az Önkormányzat felé, hogy a következő években Sportcsarnok 
építését tervezi. Nehezen szántuk rá magunkat a nyolcévente esedékes 
tornaünnepélyre, pedig igazi élmény mindenki számára! A gyerekeknek így el 
kellett magyarázni, mi az, kicsit féltek is tőle, de a közös előadás után már arról 
érdeklődtek, mikor lesz a következő… Igazi közösségi élmény egy ilyen 
nagyszabású rendezvény, amelyen az iskola összes tanulója részt vesz. Bár nagy 
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falat a műsorszámok kitalálása és betanítása – megérte a fáradozást! A 
szülőkben a saját gyermekük teljesítménye a gyerekkorukat idézte fel, és sokáig 
lehet róla beszélni. Az internetre feltöltött képek sokasága is a sikert igazolja. 

• CSALÁDI NAP (05.19.) - Idén az „Olimpia” címet választva, ismét fergetegesre 
sikerült. Már profi módon szervezzük, a hagyományos programelemek 
biztonsága mellett különleges újdonságok is mindig szerepelnek a palettán, és 
mégis nyugodt, vidám nap. Kb. 1500 látogató volt, a focimeccset a képviselők 
nyerték. A bográcsokban csak egészséges, fitness étel főtt! Érdekes színfolt volt a 
NAV drogkereső kutyájának bemutatója. 

• Író-olvasó találkozó Böde Péter vándormesemondóval, aki színes előadásával 
és egyéniségével lehengerelte a gyerekeket és a tanító néniket egyaránt! 

• Nemzeti összetartozás napja (06. 04.) - úgy ünnepeltünk, hogy elsétáltunk a 
városközpont gyönyörű parkjába, s az előző napon felavatott városi Trianoni 
emlékművet néztük meg az iskola minden osztályával. 

• Suli Napok - (06.12-14.) a DÖK rendezésében meseakadály-verseny, zsibvásár, a 
színjátszó szakkör éves bemutató előadásai (Lélekvesztő; Bab Berci), tanár-
diák röplabdameccs, osztályok közötti vetélkedő, papírhajtogatás, váltófutás, 
aszfaltrajz-verseny (igazi élmény volt a gyerekeknek!) Nehéz az utolsó napokban 
az osztályokat féken tartani, ezek a programok sokat segítenek! 

 
7.2 Városi szintű rendezvények, programok 

• Városi szavalóverseny (11. 30.) 
• Kistérségi idegen nyelvi vers-és prózamondó verseny (02. 08.) 
• Városi alsós „Szép olvasás” verseny (04. 25.) 
• Az évfordulók városa – Gyál 2012. rendezvénysorozatba bekapcsolódtunk. 

A logópályázaton több diákunk indult, és különdíjat szerzett Kocsis Réka.  
• Helytörténeti vetélkedő (05. 16.) - mindkét csapatunk dobogós lett Diószegi 

Zoltánné alapos felkészítő munkájának, és a segítő felnőtteknek, Gyimesi 
István polgármester úrnak és Kovács István Pálné nyugalmazott igazgató 
asszonynak is köszönhetően. 

 
7.3 A tantestület szakmai (és közösségi) rendezvényei 
• Tantestületi kirándulás (09.23.) – Pécsett jártunk, ahol a kulturális 

programok mellett (idegenvezetővel városnézés, Barbakán, Zsolnai Múzeum, 
Bazilika, főtár, Dzsámi) egy kis szabadprogramra is jutott idő a jó hangulatú 
ebédet követően 

• Pedagóguskarácsony (12. 20.) - Hagyománnyá vált a karácsony együttes 
megünneplése a dolgozók körében külön. A finom vacsorával egybekötött, 
hangulatos ünnepen megajándékozzuk egymást. Vidám, olykor megható 
perceket szerzünk verseinkkel, közös énekeinkkel.  

• Szakmai nap a Nevelési Tanácsadó rendezésében – (04.19.) minden kolléga 
részt vett a tantestületből, dr. Zacher Gábor előadása mindannyiunknak 
épülésére vált!  

• Tantestületi kirándulás (05. 04.) – kirándulás a Pilisben. Az erdei túra 
keretében Visegrádról mentünk át Pilisszentlászlóra, ahol a kiadós sétát (kb. 7 
km) követően kellemes környezetben kései ebéddel zártuk a napot.  

• Ady tanári kórus fellépése a Közösségi Házban (06. 17.)  
• Tanévzáró kerti parti (06. 22.)  
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8. A PÁLYAVÁLASZTÁS TAPASZTALATAI, EREDMÉNYEI 
(Diószegi Zoltánné pályaválasztási felelős beszámolója) 

 
Szeptembertől a nyolcadikosok a tantermekben kifüggesztett ütemezésből 
követhették, milyen feladatok és határidők állnak előttük. Az osztályfőnökök mellett 
idén a Nevelési Tanácsadó korábban végzett kérdőíves felmérése alapján adott 
személyes visszajelzés is segített döntéshozásban a szülőknek és a tanulóknak, akik 
folyamatosan értesültek az iskolaválasztással kapcsolatos információkról: a 
tájékoztató anyagok minden teremben felkerültek az osztálytermekben lévő 
pályaválasztási faliújságra. A pályaválasztási szülői értekezleten a környékbeli 
iskolák mutatkoztak be. A részvevő szülők és a gyerekek nagy száma igazolja a 
rendezvény szükségességét.  
A tapasztalatok szerint egyre nagyobb igény van a személyes beszélgetésekre: a 
családok vagy megerősítést kérnek a választásukkal kapcsolatban, vagy teljesen 
tanácstalanok. A nyílt napok látogatása idén is népszerű volt a nyolcadikosok 
körében. 
Októberben a hetedikesek írásban megkapták a tájékoztatást a pályaválasztási 
eljárásban szükséges ismeretekről, majd a pályaválasztás előkészítéseként 
osztályfőnöki órákon a megismerhették az iskolatípusokat, így elindulhatott 
gondolkodásuk a továbbtanulásról.  
Szép eredmény született: a két tanítási nyelvű Károlyi, az Eötvös Reáltanoda, a 
Szent László és a Veres Pálné Gimnázium, valamint a Puskás Távközlési 
Technikum, a két tanítási nyelvű Gundel Vendéglátóipari Szakközépiskola is 
fogadott tanítványt tőlünk, és sokan mennek az ócsai Bolyai Gimnázium nyelvi 
előkészítő évfolyamára. 

Eredmények: 
osztály gimnázium szakközépiskola szakiskola 

8.a 12 fő 16 fő 3 fő 
8.b 13 fő 8 fő 2 fő 
8.c 8 fő 10 fő 3 fő 
4.a 1 fő - - 

 
Idén is kiemelkedő munkát végeztek a nyolcadikos osztályfőnökök: Gáspárné Szabó 
Rozália, Kovács Viktória, Kasa Csilla. Köszönet illeti ezúton is munkájukat! 
(Volt tanulóink középiskolai haladásáról a KIR rendszerből megpróbáltuk 
eredményeiket visszakeresni, de a középiskolai adatok feltöltése nagyon hiányos, így 
következtetések levonására nem alkalmasak.) 
 

9. PÁLYÁZATOK, SAJÁT BEVÉTELEK ALAKULÁSA, ALAPÍTVÁNY 
 

Az államilag kiírt pályázatok az utóbbi időben erősen megcsappantak. A kiírt 
pályázatok elbírálása és az elnyert támogatása kiosztása is erősen akadályozott, 
mely még inkább visszaszorítja a pályázat beadási szándékot. 
Nagy sikerként éltük meg, hogy a „Határtalanul” programra, Adysok Ady nyomán 
címmel, a hetedikes tanulók tanulmányi kirándulására Erdélyben 1.477.500 
Ft-ot kaptunk. A sikeres pályázatot Diószegi Zoltánné és Megellai Anikó írta. 
Ugyancsak sikeres pályázatot adtunk be kábítószer prevenciós programra. 
Iskolánk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai 
Intézet pályázatán 504.700 Ft támogatást nyert Drog helyett mást! című 
pályázatával.  A pályázati program egy komplex egészségfejlesztési, drogmegelőzési 
program megvalósítását tűzte ki célul, mely elemei: drogprevenciós előadás diákok 
számára, szülői felvilágosító, segítő előadás, kortárs segítő képzés kiválasztott 
diákok számára, valamint egészségfejlesztési munkaközösség alakítása. A több 



28 
 

hetes program sikerrel zárult, és bízunk benne, hogy jövőre is folytathatjuk. A 
sikeres pályázatot Megellai Anikó írta. 
 
Az Ifjú Szívek Alapítvány gazdálkodása 2011.09.01-től 2012.06.20-ig: 
2011/2012 TANÉV BEVÉTELEI 
OTP kamat 1.625,- 
SZJA (1%) 854.011,- 
Gyáli Református Gyülekezet 113.000,- 
Gyáli Önkormányzat támogatása (közművelődési díj) 20.000,- 
Magántámogatások 294.000,- 
Osztályok támogatása 101.890,- 
Támogatói szívecske, sportgála bevétele 225.955,- 
Összesen: 1.610.481,- 
 
2011/2012 TANÉV KIADÁSAI 
Jutalomkönyvek 108.230,- 
Nyelvvizsgákra 86.450,- 
Különböző versenyek nevezési díja 80.900,- 
Osztálykirándulások támogatása 250.500,- 
Révfülöpi színházi előadás 30.000,- 
Színházlátogatás, múzeumlátogatás 5.700,- 
Buszköltségek versenyekre 119.500,- 
Buszköltség (tiszt. verseny I. hely. nyereménye) 30.000,- 
Családi nap egészségügyi biztosítása 63.000,- 
Budapesti Fesztiválzenekar hangversenybérlet 147.840,- 
Családi nap népi játszótér költsége 131.250,-  
Labda, zászló vásárlása 43.753,- 
Egyéb (bankköltség, postaktg, pénztárbizonylatok, stb.) 28.371,- 
Közművelődési díj 20.000,- 
Összesen: 1.145.494,-  
 
2012.06.20 állapot szerint az Ifjú Szívek Alapítványnak 1.499.301,- Ft pénz 
áll rendelkezésére. 
 

10. KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 

Iskolánk „környezetéhez ezer szállal kötődő intézmény” volt mindig, ezért 
folyamatosan és hangsúlyosan igyekszünk a többi városi intézménnyel szoros 
kapcsolatot fenntartani.  
Intézményünk jogszerű működését hosszú évek óta meghatározóan segíti a 
Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Iroda részéről Csepregi Pálné 
irodavezető asszony, akinek ezúton is hálásan köszönjük szakmai tanácsait, 
koordináló tevékenységét, emberi példáját, iskolánkat segítő munkáját! A város 
többi általános iskolájával folyamatos munkakapcsolatban vagyunk: a szakmai 
bemutatók mellett az igazgatók szorosan együttműködnek, a városi szintű 
versenyeket egyeztetik. 
Az óvodákkal is fenntartjuk jó kapcsolatunkat. Ez elsősorban az új elsősök 
(nosztalgia délután, nyílt óra), illetve a leendő elsősök (iskola-látogató séta, nyílt 
foglalkozás) vonatkozásában jelentős. Napközis csoportjaink részt vettek a Tulipán 
Óvoda Állatok világnapja pályázat és kiállítás rendezvényén. 
Szoros az együttműködésünk az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárral: rendszeresen helyet biztosítanak iskolai műsorainknak, pedagógus-
énekkarunk immár második alkalommal kapott meghívást fellépésre, és 
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pályázatokkal, vagy éppen magas színvonalú helytörténeti vetélkedővel biztosítanak 
lehetőséget tehetséges tanulóink megmutatkozására. Igyekszünk minden minket is 
érintő, nekünk is szóló programjukon, rendezvényükön részt venni, kihasználva a 
valódi közösségi tér megteremtésére irányuló kezdeményezéseiket. Külön köszönet 
illeti őket azért, hogy rendszeresen hírt adnak a helyi újságban iskolai életünkről, 
eredményeinkről!  
Rendszeresen rendelkezésünkre bocsátják a színpadot, ez különösen fontos volt 
számunkra a tököli színjátszó találkozó előtt. A színjátszóink országos Arany 
minősítésű Lélekvesztő című előadását a Nevelési Tanácsadó munkatársai, iskolánk 
gyermekorvosa, és városunk református lelkésze is megnézte, amit nagy 
megtiszteltetésnek vettünk. 
A Nevelési Tanácsadóval munkakapcsolatunk korrekt szakmai szabályok mentén 
alakul: tanulókat küldünk hozzájuk problémáikkal, visszajelzéseket kapunk, kérik 
pedagógiai véleményünket. Rendszeres a gyógytestnevelés és a logopédiai 
szolgáltatás iskolánkban. Az idén is részt vettünk a szakmai napjukon. Évről-évre 
újabb ötletekkel állnak elő, melyekkel erősíthetik a kapcsolatot a körzetükbe tartozó 
nevelési-oktatási intézményekkel. Ilyen a közös évnyitó és évzáró értekezlet, ahol 
meghívott szakelőadók sokszor új megvilágításba helyezik a régi ismereteket. Végh 
Gyöngyi fejlesztő pedagógusunk szoros szakmai kapcsolatban áll a 
munkatársakkal.  
A gyerekek egészségügyi ellátása a kialakult gyakorlatnak megfelelően történt. Az 
iskolai védőnő az általános feladatai mellett az osztályfőnöki órákon segítette az 
egészséges életmód, és a felvilágosítás magasabb szintre emelését. 
Bán Károlyné gyermekvédelmi felelős segítségével a Családvédelmi Központtal 
tartottuk a kapcsolatot. 
Szeretnénk külön kiemelni: a Közterület-felügyelet két helyen is, az iskola előtt, 
valamint az Ady és Pesti út sarkán biztosította rendszeresen a tanulóink 
biztonságos átkelését. Köszönet érte! 
 

11. TANULMÁNYI ÉS SPORTVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL,  
ELÉRT EREDMÉNYEK 

 
Ladoniczki Péter 
Andréka Anna 
Janitsek Máté 
Sajner Enikő 
Stephanik Szimonetta 
Papp Klaudia 

6.a 
6.b 
6.b 
6.b 
6.b 
7.b 

1. hely 
(Könyvmolyok 
kiváló mestere 
cím) 

Jonatán (Első országos 
levelező 
könyvmolyképző) 

Magyar 
 

Nagy Nikolett 
Buzás Anna 
Gyura Fanni 

6.b 
7.c 
7.c 

2. hely 
(Könyvmolyok 
mestere cím) 

Országos 
Tehetséggondozó 
Tanulmányi (levelező) 
verseny 

Történelem Kovács Vivien 7.b 4. hely 

Zagyi Sándor Földrajz 
Emlékverseny (levelező) 

földrajz Halmi Ferenc 
Viktor Patrik 
Juhász Alexandra 

8.a 
8.a 
8.b 

  6. hely 
  7. hely 
13. hely 

Bendegúz (Gyermek-és 
Ifjúsági Akadémia 
országos tanulmányi 
levelező verseny) 

Matematika 
 
 
 
 
 
 

Juhász Zsombor 
Czinege Réka 
Bíró Tamás 
Kőszegi Emese 
Veres Viktor 
Mészáros Ákos  
Sőr Bence 

2.c 
3.a 
3.b 
3.b 
3.c 
4.a 
4.a 

1. hely 
(Arany fokozat) 
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Király Alexa 
Kovács Fanni 
Szekrényesi Lili 
Soós Lili 

1.b 
1.b 
1.b 
2.a 

2. hely 
(Ezüst fokozat) 

 
 
 
 
 
 
 

Illés Balázs 
Molnár János 
Csóka Fanni 

2.c 
3.b 
4.a 

3. hely 
(Bronz fokozat) 

Bíró Tamás 
 

3.b 
 

1. hely 
(Arany fokozat) 

Farkas Melinda 3.b 
 

2. hely 
(Ezüst fokozat) 

Olvasás, 
szövegértés 

Sebestyén Lilien 
Szűcs Vivien 

2.a 
3.b 

3. hely 
(Bronz fokozat) 

Bíró Péter Levente 
Czinege Ákos 
Sőr Bence 

1.c 
1.c 
4.a 

1. hely 
Arany fokozat 

Dózsa Adrienn 
Soós Lili 
Suller Csongor  

1.c 
2.a 
2.a 

2. hely 
Ezüst fokozat 

Természetisme
ret 

Szűcs Kitti 
Kiss Szabina 

1.b 
3.b 

3. hely 
Bronz fokozat 

Bendegúz levelező 
verseny megyei döntő 

Nyelvész Sőr Bence 4..
a 

11. hely 

Kata-pult Színpad  Arany 
Minősítés 

Országos 
Gyermekszínjátszó 
Fesztivál (Tököl) 

Tánc és dráma 

Dóka Bence 
Kemenczei Fanni 
Kemenczei Flóra 
Dörfler Kira 
Wrábel Levente 
Csizmadia Gergő 
Kiss Otília 
Deák Dorina 
Revóczi Bettina 
Mogyorósi Bettina 
Köntös Virág 
Benke István 
Péter Róbert 
Vajda Fanni 
Horváth Gergő 
Preczekján Klaudia 
Illés Kristóf 
Nagy Károly 

5.b 
7.a 
7.a 
7.a 
7.b 
7.c 
8.a 
8.a 
8.a 
8.a 
8.a 
8.a 
8.a 
8.a 
8.a 
8.a 
7.c 
8.a 

 

Aradi Jenő megyei 
rajzverseny (Páty) 

rajz Kocsis Réka 7.c 3. hely 

Megyei szépíró verseny SNI-magyar Péter Júlia 
Horváth Bálint 

1.b 
5.b 

2. hely 
2. hely 

Megyei alsós komplex 
tanulmányi verseny 
Monor 

 Botházi Orsolya 4.a 13. hely 

Kiss Otília 8.a 1. hely 
Osztényi Dóra 7.a 3. hely 

angol 

Kemenczei Fanni 7.a 6. hely 
Mészáros Frigyes 6.b 3. hely 
Demeter Dorottya 7.b 4. hely 

Megyei Idegen nyelvi 
vers-és prózamondó 
verseny  
Érd német 

Gálicza Bálint 6.b 8. hely 
Tamás Zalán 5.a 4. hely Megyei Idegen nyelvi 

vers-és prózamondó 
angol 

Kis Otília 8.a 2. hely 
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Németh Dorina 
Kormanik Boglárka 

4.b 
4.b 

1. hely 
2. hely 

Dóka Bence  5.b 1. hely 
Nádasdi László 5.b 4. hely 
Nagy Nikolett 6.b 1. hely 
Alföldy Krisztián 6.b 5. hely 
Stephanek Szimonetta 6.b 5. hely 
Demeter Dorottya 7.b 2. hely 
Horváth Gergő 8.b 1. hely 

verseny  
Gödöllő 

német 

De Jaeger Maya 8.b 3. hely 
Kiss Ottília Flóra 8.a 1. hely Bolyai Emlékverseny 

Ócsa, Bolyai Gimn. 
Matematika 
7-8. évfolyam Osztényi Dóra 7.a 2. hely 

VII. Nagy könyv 
vetélkedő 
Ócsa, Halászi K. Ált. Isk. 

magyar Horváth Lívia 
Jaksi Vivien 
Wongcharoen Chanatta 
Kocsis Réka 

7.c 
7.c 
7.c 
7.c 

Csapat: 1. hely 
 
 
Illusztráció 
készítése 

testnevelés    
Lánycsapat  
Kaposi Fruzsina              6.a 
Gödör Nóra                     6.a 
Kemenczei Flóra              7.a 

1999/2000-
ben születettek 
(1500 méter)  
 
 Kemenczei Fanni             7.a 

3. hely 
4. egyéni hely 
10. egyéni hely 
12. egyéni hely 

Fiúcsapat  
Potzner Ferenc                6.a 
Soóky Zsolt                     5.a 
Soós Levente                   5.a 

1999/2000-
ben születettek 
(2000 méter)  
 

Pop Krisztián                  5.a 

5. hely 

Fiúcsapat  
Varga Dániel                   7.a 
Bacskai Péter                  7.b 
Borsos Ádám                  7.a 

1997/1998-
ban 
születettek 
(3000 méter)  
 Zsidó Máté                      8.b 

1. hely 
1. egyéni hely 
4. egyéni hely 
5. egyéni hely 
13. egyéni hely 

Lánycsapat  
Dani Csilla                      8.b 
Cseszkó Bea                   8.c 
Rozsos Rebeka                8.a 
Orbán Barbara               8.c 
Czeitler Dorottya             8.c 

Mezei futóverseny   
Kakucs 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997/1998-
ban 
születettek 
(2000 méter)  
 

De Jaeger Maya              8.b 

1. hely 
4. egyéni hely 
8. egyéni hely 
9. egyéni hely 
12. egyéni hely 
15. egyéni hely 

Lánycsapat 
Kemenczei Fanni 7.a 
Kemenczei Flóra 7.a 
Gödör Nóra 6.a 
Szíjjártó Dominika 5.b 
Könyves Viktória 5.a 
Sass Klaudia 5.a 

testnevelés 
III. korcsoport 
lány 
 
 
 
 
 Szántó Szimonetta 5.a 

csapat 4. hely 

Potzner Ferenc 6.a egyéni 1. hely 
Márta Martin 6.a 
Alföldy Krisztián 6.b 
Janitsek Máté 6.b 
Soós Levente 5.a 
Nádasdi László  5.b 

III. korcsoport 
fiú 
 

Sós Bence 5.a 

csapat 4. hely 

Többpróba atlétika 
verseny 
Hernád 

IV. korcsoport Cseszkó Beáta 7.a csapat 3. hely 
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Szénási Dóra 7.a 
Sajti Henrietta 8.b 
Czeitler Dorottya 8.c 
Cseszkó Réka 8.c 

lány 
 

Orbán Barbara 8.c 
Halász Ferenc 8.a 
Madácsi Márk 8.a 
Bánkuti Dorián 8.c 
Szalma Ádám 8.c 
Borsos Ádám 7.a 

IV. korcsoport 
fiúk 
 

Bacskai Péter 7.b 

csapat 4. hely 

I. Városgazda Kupa  
Bp. Vilmos Endre 
Sportcentrum 

testnevelés Kulcsár Zalán 
Suller Csongor 
Könyves Viktória 

2.a 
2..
a 
5.a 

Összetett: 3. 
hely 
Összetett: 5. 
hely 
Összetett: 1. 
hely 

Andréka Anna 6.b 1. hely 
Osztényi Dóra 7.a 2. hely 

Kistérségi Informatika 
verseny 
 

informatika 

Szabó Renáta 8.a 1. hely 
Kistérségi „LÜK-
bajnokság” 

matematika Farkas Dániel 2.b 3. hely 

Enger jennifer 6.a 3. hely 
Tóth Ádám 6.a 3. hely 
Perjési Tímea 6.a Dicsérő oklevél 
Sándor Noémi 5.a Dicsérő oklevél 
Buzás Anna 7.c Dicsérő oklevél 

Kistérségi Versíró 
pályázat 
Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár, 
Gyál 

magyar 

Legtöbbet teljesítő 
osztály 

6.a Dicsérő oklevél 

angol             
2-4. évfolyam 
 
 

Kis Bálint 
Posváncz Renáta 
Szabó Bence Zsombor 
Majoros Máté Miklós 

4.a 
4.c 
4.c 
2.a 

1. hely 
4. hely 
6. hely 
Különdíj 

Tamás Zalán 5.a 4. hely angol           
5-6. évfolyam Cseh Dorottya 5.a 6. hely 

Kiss Otília 8.a 1. hely 
Kemenczei Fanni 7.a 2. hely 

angol              
7-8. évfolyam 

Osztényi Dóra 7.a 4. hely 
német             
2-4. évfolyam 

Kormanik Boglárka 
Balogh Noémi 
Farkas Dániel 
Németh Dorina 
Szabó Dominika 
Tóth Krisztián 
Tóth Nikolett 
Németh Mónika 
Farkas Melinda 

4.b 
2.b 
2.b 
4.b 
2.b 
3.b 
3.b 
4.b 
3.b 

1. hely 
2. hely 
3. hely 
3. hely 
4. hely 
4. hely 
5. hely 
5. hely 
6. hely 

Alföldy Krisztián 6.b 1. hely 
Nagy Nikolett 6.b 2. hely 
Mészáros Frigyes 6.b 3. hely 
Stephanik Szimonetta 6.b 5. hely 

német           
5-6. évfolyam 

Nádasdi László 5.b 6. hely 
Horváth Gergő 8.b 1. hely 
Demeter Dorottya 7.b 2. hely 
De Jaeger Maya 8.b 4. hely 

Városi  Idegen nyelvi 
vers- és prózamondó 
verseny 
Ady Endre Ált. Iskola Gyál 

német           
7-8. évfolyam 

Liber Enikő 7.b 6. hely 
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1-2. évfolyam 
 
 
 

Majoros Máté Miklós  
Beri-Záboji László 
Deák Molli 
 

2.a 
2.c 
1.a 
 

1. hely 
2. hely 
3. hely 
 

3-4. évfolyam 
 
 
 

Kis Bálint 
Oláh Anna Barbara 
Fábián Luca Sára 
 

4.a 
4.a 
3.c 
 

1. hely 
3. hely 
3. hely 
 

Dóka Bence 5.b 2. hely 

Szováti Renáta 
Eleonóra 

5.b 3. hely 

5-6. évfolyam 

Tamás Zalán 5.a 4. hely 
Horváth Gergő 8.b 2 hely 
Kemenczei Flóra 7.a 4 hely 

Városi Szavalóverseny  
Ady Endre Ált. Iskola Gyál 
 
 
 
 

7-8. évfolyam 

Revóczi Bettina 8.a 5. hely 
2. évfolyam 
 

Suller Csongor 
Bíró Eszter 

2.a 
2.c 

1. hely 
6. hely 

3. évfolyam 
 
 

Tóth Nikolett 
Tálasi Ádám 
Bognár Anna 

3.b 
2.b 
3.c 

1. hely 
2. hely 
4. hely 

4. évfolyam 
 
 

Mészáros Ákos 
Ormos Réka 
Gőz Benedek 

4.a 
4.a 
4.a 

2. hely 
3. hely 
4. hely 

5. évfolyam Soóky Zsolt 
Sass Klaudia 

5.a 
5.a 

1. hely 
6. hely 

6. évfolyam Pálinkás Zoltán 6.a 2. hely 
Osztényi Dóra 7.a 1. hely  

7. évfolyam Liber Enikő 7.b 2 hely 
Kiss Ottília Flóra 8.a 3 hely 

Városi Matematika 
verseny 
Zrínyi Miklós Ált. Isk. Gyál 

8. évfolyam 
Kövér István 8.a 4. hely 

2. évfolyam 
 
 

Bíró Eszter 
Foidl Bálint 
Suller Csongor 

2.c 
2.a 
2.a 

4. hely 
5. hely 
6. hely 

3. évfolyam 
 
 

Tokai Zsóka 
Gál István 
Búza Boldizsár 

3.c 
3.c 
3.c 

1. hely 
1. hely 
4. hely 

4. évfolyam 
 
 

Szűcs Norbert 
Sőr Bence 
Gáncs Anita 

4.c 
4.a 
4.c 

2. hely 
3. hely 
5. hely 

Kiss Nikolett 5.a 1. hely 

Soóky Zsolt 5.a 2. hely 

5. évfolyam 

Nagy Alexandra 5.a 6. hely 
Kulcsár Lili 6.a 1. hely 
Perjési Tímea 6.a 3. hely 

6. évfolyam 
 

Gál Viktória 6.b 4. hely 
Osztényi Dóra 7.a 1. hely 
Liber Enikő 7.b 3. hely 

7. évfolyam 

Gyura Fanni 7.c 4. hely 
8. évfolyam Orbán Barbara 8.c 4. hely 
 Köntös virág 8.a 5.hely 

Városi Helyesírási 
verseny               
Zrínyi Miklós Ált. Isk. Gyál 

 Kiss Otília 8.a 6. hely 
Városi Szépolvasás 
verseny 
Ady Endre Ált. Isk. Gyál 

2. évfolyam 
 
 

Fazekas Nikolett 
Majoros Máté Miklós 
Suller Csongor 

2.c 
2.a 
2.a 

1. hely 
2. hely 
5. hely 



34 
 

3. évfolyam 
 
 

Kovács Linett 
Gál István 
Czinege Réka 

3.c 
3.c 
3.a 

1. hely 
5. hely 
6. hely 

4. évfolyam Durányik Martin 
Gáncs Anita 
Knittel Bettina  

4.a 
4.c 
4.a 

3. hely 
4. hely 
5. hely 

1. évfolyam Dániel Anna 1. 
b 

1. hely 

2. évfolyam Suller Csongor  1. hely 
3. évfolyam 
4. évfolyam 
 

Szolnoki Lilla 
Sőr Bence 
Veres Nóra 

2. 
a 
3.c 
4.a 
4.c 

3.hely 
1. hely 
3. hely 

5. évfolyam Szolnoki Katinka 5.b 2. hely 
 Szováti Renáta 5.b 3. hely 
6. évfolyam Andréka Anna 6.b 1. hely 

Kocsis Réka 7.c 2. hely 7. évfolyam 
Demeter Dorottya 7.b 3. hely 
Halász Ferenc 8.a 2. hely 

Városi rajzverseny 
Bartók Béla Ált. Isk. Gyál 

8. évfolyam 
Dömény Izabella 8.c 3. hely 
Demeter Dorottya 
Gyimesi István  
Halász Gergő 
Kemenczei Flóra 
Osztényi Dóra 

7.b 
Fn. 
7.a 
7.a 
7.a 

1. hely Várostörténeti vetélkedő  
Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár, 
Eötvös Szakközépiskola 

Helytörténet 
csapatverseny 

Andrássy Anita 
Halász Ferenc 
Kalmár Enikő 
Kovács István Pálné  
Revóczi Bettina 

8.c 
8.a 
7.b 
Fn. 
8.a 

3. hely 

Csizmadia Gergő 7.c 
Demeter Dorottya 7.b 
Kemenczei Flóra 7.a 
Osztényi Dóra 7.a 

1. hely Arany János városi 
vetélkedő Arany János 
Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, Gyál 

magyar 
csapatverseny 

Foidl Dorina 
Liber Enikő 
Papp Klaudia 
Rinyu Evelin 

7.b riportkészítők 

Városi logópályázat 
Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár, 
Gyál 

rajz Kocsis Réka 7.c különdíj 

Potzner Ferenc  6.a 
Márta Martin  6.a 
Finkenzeller Gábor  6.a 
Tóth Ádám 6.a 
Harsányi Róbert  6.a 
Balogh Botond  6.b 
Kópis Róbert  4.c 
Soóky Zsolt  5.a 
Soóky Dániel  5.a 
Tamás Zalán  5.a 
Gyöngyösi Ádám  5.a 
Arany-Kovács Bence 4.c 
Nádasi Kornél 4.c 

Városi Labdarúgó 
Bajnokság        
Gyál 
 
 

foci 5-6. 
évfolyam  
 

Scheibli Zsolt  5.a 

csapat 1. hely 
 
 
 
 
 
Legjobb 
mezőnyjátékos 
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Vekker Dávid 7.b 
Csuhaj László 8.a 
Bacskai Péter  7.b 
Kurucz Attila 7.b 
Borsos Ádám  7.a 
Varga Dániel  7.a 
Nagy Gergő 7.a 
Kövér István  8.a 
Nagy Patrik  8.b 
Zsidó Máté  8.b 
Tar Balázs  8.b 
Szőts István  8.c 
Bánkuti Dorián  8.c 
Dominkó Dániel 8.c 

foci 7-8. 
évfolyam 
 

Salamon Péter 8.c 

csapat 1. hely 
 
 
Legjobb kapus 
 
 
 
Gólkirály 
 

II. korcsoport 
 
 
 
 
 
 
 

Nádasi Máté 
Kópis Róbert 
Pénzes János 
Gyöngyösi Ádám 
Nádasi Kornél 
Aranykovács Bence 
Láng Zoltán 
Soóky Dániel 

4.c 
4.c 
4.c 
5.a 
4.c 
4.c 
4.b 
5.a 

 
legjobb Góllövő 
 
 
 
 
 
 

Kurucz Attila Antal 7.b legjobb kapus 

Bacskai Péter Áron 7.b 
Borsos Ádám 7.a 
Szőts István 8.c 
Salamon Péter 8.c 
Nagy Patrik 8.b 
Kövér István 8.a 

IV. korcsoport  

Vekker Dávid 7.b 

csapat 1. hely 

Potzner Ferenc János 6.a 
Márta Martin 6.a 
Finkenzeller Gábor  6.a 
Balogh Botond Tihamér 6.b 
Soóky Zsolt 5.a 
Soóky Dániel 5.a 
Kópis Róbert 4.c 

Városi Futsal Kupa      
Zrínyi Miklós Ált. Isk. Gyál 
 

 
  

 
 
 
  
 

III. korcsoport 
 

Eszenyi Bálint Gábor 5.b 

csapat 2. hely 

Alsós lány 
 

Kiss Katalin 
Pálfi Vanessza Romina 

2.a 
4.b 

1. hely 
2. hely 

Alsós fiú 
 
 

Trval Richárd 
Sztojka Roland 
Sőr Bence 

4.b 
4.b 
4.a 

1.hely 
2. hely 
3. hely 

5-6. évfolyam Nagy Alexandra 5.a 2. hely 

Dani Csilla 8.b 1. hely 
Kovács Gergő  8.b 1. hely 
Béres Enikő 7.c 2. hely 
Trval Dávid 8.b 2. hely 

Városi Asztalitenisz 
verseny 
Gyál 
 
 

7-8. évfolyam 

Lovász Miklós Gergely 8.b 3. hely 
Nagy Alexandra 5.a 
Kerecsen Tímea 4.b 
Szabó Zoé 4.b 
Kormanik Boglárka 4.b 
Illés Orsolya 4.b 

Városi Kapitánylabda 
Kupa                       
Zrínyi Miklós Ált. Isk. Gyál 

II. korcsoport 
lány 
 

Pálfi Romina 4.b 

csapat 3 hely 
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Újvári Molli 4.b 
Kocsis Eszter 4.b 
Hajzer Bianka 4.b 
Gyöngyösi Ádám 5.a 
Varga Krisztián 4.b 
Trval Richárd 4.b 
Varga Ádám 4.b 
Gazsó Ádám 4.b 
Liber Máté 4.b 
Bartók Roland 4.b 
Theurl Máton 4.b 
Tálasi Ádám 4.b 
Láng Zoltán 4.b 
Johan Attila 4.b 

II. korcsoport 
fiú 
 

Provics Attila 4.b 

csapat 1 hely 

Scheibli Anita 7.a 
Kemenczei Fanni 7.a 
Kemenczei Flóra 7.a 
Kohut Cintia 7.a 
Vajda Fanni 8.a 
Laky Nikolett 8.a 
Szabó Renáta 8.a 
Sajti Henrietta 8.a 
Dani Csilla 8.a 

IV. korcsoport 
lány 
 

De Jaeger Maya 8.a 

csapat 1 hely 

Lovász Miklós 8.b 
Kovács Gergely 8.b 
Hudák Dániel 8.c 
Salamon Péter 8.c 
Bánkúti Dorián 8.c 
Dominkó Dániel 8.c 
Trval Dávid 8.b 
Halász Ferenc 8.a 
Szabó Péter 8.c 

IV. korcsoport 
fiú 
 

Potzner Ferenc 6.a 

csapat 2. hely 

Ady E. Ált Isk.  Ady- csapat  3. hely 
5-6. évfolyam Traszer Brigitta 5.a 1. hely 

Városi TAMBA verseny 
Eötvös J. Ált. Isk. Gyál 

7-8. évfolyam Madácsi Roland 7.c 2. hely 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Általános Iskola 

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 Bartók Béla Általános Iskola 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. november 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



  
 
 
 

 
 
 

 
 

Beszámoló a 
 

Bartók Béla Általános Iskola 

20112012es tanévben végzett  

 

munkájáról 
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A  2011‐2012‐es  tanév  előkészületei  rendhagyóak  voltak  iskolánkban  az  előző    évek  

felkészüléseitől. 

Már  a  2010‐11‐es  tanévben  elkezdődtek  azok  az  előkészületek,  melyek  a 

Képviselőtestület  döntése  alapján  az  Eötvös  József  Általános  Iskola    és  Közgazdasági 

Szakközépiskola  átszervezéséhez  kapcsolódtak‐,  miszerint  a  demográfiai  tények  indokolttá 

teszik az általános iskolai osztályok átvételét intézményünkbe. Az átszervezés a 4. évfolyamtól 

egy‐egy  osztályt  érintett,  nyolcadik  évfolyamig  98  tanulóval.  Az  átszervezés    az  ütemterv 

alapján a megfelelő időpontokban megtörténtek.  

Megtisztelő volt  számunkra a bizalom, a  támogatás és a sok segítség amit kaptunk a a 

Polgármester  Úrtól,  Alpolgármester  Úrtól,  a  képviselőktől,    Oktatási  Bizottságtól    az 

Intézményfelügyeleti Iroda vezetőjétől és persze Hajdú Évától.  

Iskolánkban   megtartott  szülői  értekezleten  az  eötvösös  tanulók  és  szülők nyílt  szülői 

értekezleten    megismerhették  iskolánkat,  az  átszervezés  kapcsán  felvetődött  kérdéseket 

tehettek  fel,  és  a  szeptemberre  85  tanulóval  átszervezett  osztályok  bizonyítják,  hogy  ez  a 

munka  meghozta  gyümölcsét,  hiszen  az  érintett  tanulók,  szüleik  és  nem  utolsó  sorban  a 

tanulókkal  átjövő  7  kolléga  bizalmat  szavazott  iskolánknak,  hagyományainknak,    pedagógiai 

értékre ünd nknek. 

A  létszámadataink  tehát  az  Eötvös  József  Általános  Iskola  és  Közgazdasági 

Szakközépiskolából   érkezett általános iskolai   tanulóival –látványos létszámemelkedés ennek 

köszönhető.   

 
 

I. A  szakmai munka áttekintése 

 

2011.  szeptember  1‐jén  443  fővel,  21  tanulócsoporttal  (9  alsós,  12  felsős)    5  napközis  és  1 

tanulószobás  csoporttal kezdtük meg a tanévet. A felsős tanulóknak továbbra is biztosítottuk a 

tanulószobai foglalkozást. 

Tanulóink száma tanév elején 443 , félévkor 420 fő, tanév végén 427 fő.  

Örömmel tapasztaljuk, hogy  a tavalyi tanévben  még tapasztalt létszámcsökkenés megállt. 

 
 
 
 
 
 



 
I
 
/1. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklás 

1. alsó tagozat ;   2. felső tagozat 
1.  ábra  Az alsó és a  felső tagozat  megoszlása. 
  

Tanév közben iskolánkban    csaknem 30‐40 tanuló “mozgása” figyelhető meg.  

Megszokott  jelenséggé  vált,  a  Romániából  érkező,  Magyarországon  munkát  vállaló  családok  

évszakfüggő  ingázása  a  két  ország  között.  Ennek  a  költözéseknek  a  gyerekek  a  elszenvedői, 

akik így a legnagyobb  igyekezetünk ellenére is lemaradnak tanulmányaikban.   

morál és  az iskolai  munkához való pontos, lelkiismeretes munka  alapja a  mulasztások./  /

 

Az idei tanévben rendeződtek a roman gyerekek papírjai is . 

3  tanuló  kivételével  mindenki  be  tudta  mutatni  az  ingyenes  oktatáshoz,  normatívához 

szükséges papirokat. / aki nem , az otthon maradt Romániában/ 

 
 
I/2.  A nevelőmunkában elért eredmények 

   A ta
 
 
 

név elején a munkatervünkben  meghatározott   fő nevelési céljaink a  következők voltak: 

• Az  Eötvös József Általános Iskola  és Közgazdasági Szakközépiskolából  átjövő  85 tanuló  

beilleszkedésének  segítése.  Adaptációjuk  megkönnyítése,  az  egységes    Bartók  Béla 

Általános Iskolai  szokásrendszer átvételére  és normáihoz  igazodásban.  

• A  diákok  pozitív  személyiségvonásainak  fejlesztése,  alapvető  erkölcsi  és  közösségi 

gítségével. érzelmek kialakítása szülői háttér se

• 
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Az első osztályosok beilleszkedése. 

• Iskolánk  pedagógiai  programjában  kiemelt  cél  a  környezettudatosságra  való  nevelés. 

Három  éve  intézményünkben  ökoiskolai  program  szerint  is  szervezzük 

tevékenységeinket  a  fenti  cél  elérésének  érdekében.  Ebben  az  évben  második 

alkalommal  iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. A következőkben az elmúlt  iskolai év 

öko‐programjának megvalósítását folytatuk. 



• Környezettudatos  nevelés,  az  ÖKO‐iskola  adta  nevelési  feladatok,  lehetőségeinek 

kihasználása. A motiváltság erősítése. 

• Ebben  az  évben  is  az  iskolai  diákönkormányzat  szervezésében  folytattuk  a  tantermek 

versenyét. Önmagán túlmutató, nevelői célzatú feladat: arra kívánjuk nevelni diákjainkat, 

ehogy otthoni környezetükben is rendre és tisztaságra törekedjen k. 

•  Célunk,  hogy  a  diákok  a  tantermeket  közösségi  térként  környezettudatosabban 

használják. Ezért az értékelési kritériumokban az ökoiskolai elvárásokat  is  igyekeztünk 

megfogalmazni, érvényesíteni. 

•   A  diákönkormányzat  éves  programjában  szerepelt  az  osztályok  feladatvállalása  az 

iskolaudvar tisztántartásában.  

• A tanulók egyéni szükségleteire figyelő fejlesztés. 

•  m n l aA tanulói otiváltság, valami t neve tségi szint javítás . 

• Iskolánk  munkaközösségei  saját  kompetenciájuk  alapján  minden  igyekezetükkel  

anulóink  neveltségi szintjének emelése az egyik fő   feladata. t

 

A    tanulói  összetételt  mutató  statisztikáink  jól  jellemzik  azokat  a  mutatókat,  amelyek 

determinálják a szülői házból hozott szociális kompetenciákat. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulóink 2012. 06
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2. ábra A 2H‐s és 3H‐s tanulóink számának megoszlása 

 

Az  ábra  jól mutatja,  hogy mind    hátrányos  helyzetű, mind  a  halmozottan hátrányos  helyzetű 

tanulón
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k létszáma  fokozatosan nő.  Tanulóink csaknem 45 százaléka  hátrányos helyzetű. 

Egyre  inkább azt  tapasztaljuk, hogy a  felszerelés, a házi  feladat,  ill.  a motiváció hiánya 

miatt  nehéz  eredményt  felmutatni.  A  motiváció  hiányt  és  a  romló  morált  felelőtlenséget  a 

szülők  részéről  is  érezzük.  Egyre  kevesebb  tanulónál  tapasztaljuk  a  rendszeres  és  kitartó 

munkát.  Tapasztalatunk  az,  hogy  nem  divat  tanulni,  kitartóan  dolgozni  az  eredményekért.  A 

tanulók és a szülők nagy része is érdektelenséget mutat az iskolai munka iránt.  
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Ezzel szemben egyre növő társadalmi igény, a minél jobb eredmények elérésére. Sajnos 

azonba n  n  em lehet figyelmen kívül hagyni iskolánk tanulóinak összetételét. 

A  független,  objektív  országos  kompetenciamérés  családi  háttér  indexe  mindenképp 

igazolja ezirányú eredményes   munkánkat, hogy amit el  lehet érni ezekkel a gyerekekkel, azt 

általában elérjük, többször erőnkön felül teljesítve. 

 

Gyerekeink jelentős része  az alapvető illemszabályokkal sincs tisztában.  

Nemcsak az osztályfönökök, hanem intézményünk valamennyi dolgozója nagy figyelmet 

szentel  arra,  hogy  az  otthonról  hozott  hiányosságokat  pótolja.  Ez  rengeteg  energiánkat 

felémészti  (  az  ebédlőben  helyes  viselkedés;  köszönés,  napszaknak  megfelelő  köszönés; 

megfelelő ruházat,   megfelelő viselkedés az órákon és az óraközi szünetekben az épületben és 

az udvaron. 

Igyekezünk valamennyien ugyanabba az irányba terelgetni tanítványainkat. 

 A klasszikus emberi értékeket tükröző magatartásminták bemutatására, ill. az alapvető 

erkölcsi  értékek  kialakítására  és  gyakorlására  sok  lehetőséget  kínálnak  a  humán 

k r z nsza terület ó ái is.  E ekre mi den kolléga különös hangsúlyt fektetett.  

 Az  igényes  pontos  munka  iránti  igény  felkeltése,  következetes  számonkérése  a   

füzetvezetés ellenőrzésével   évente kétszer tantárgyanként. 

 A  következetes,  fegyelmezett  és  egységes  nevelői    attitűd  nélkülözhetetlen  közös 

céljaink eléréséhez.  

 Sikerként értékelhetjük, hogy  tanulóink mulasztása folyamatosan csökken.  

          A következő ábra mutatja az előző évekkel összehasonlított részletes adatokat: 

 

Iskolai  idei év végi összes mulasztás    :                21 991  óra

     Tavalyi összes év végi mulasztott óra:  22 899  óra   

    v végi egy főre  eső   mulasztott óra Idei é :       51,5 óra  

             Tavaly egy főre  eső   mulasztott óra : 64,1 óra   

                                                              tavaly előtt:  57,9 óra  

 bből igazolatlan:E  620 óra  

         Tavaly    : 827 óra ;  tavaly előtt  : 910 óra   

 Egy főre jutó igazolatlan óra   : 1,5 óra 

                           Tavaly : 2, 32 óra.; tavaly előtt   : 2,5 óra             

 
3. ábra Tanulóink mulasztásai az elmúlt években. 
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 Fontos célunk volt, hogy a tanköteles gyerekeink ne éljenek a magántanulói státusszal. 

Az idei tanévben már csak két tanuló kérte ezt.  

Sajnos  az  osztályozó  vizsgán  az  évfolyam  követelményeit    nem  tudták    teljesíteni,  pedig  a 

gyermekvédelmi felelősünk és a Gyermekjóléti szolgálat is felajánlotta a szülőknek a segítséget, 

de  ők nem voltak együttműködők.  

1 0  2006  év végén:                      fő

        14 2008/2009   év vége:        fő 

    72009/ 2010  év vége:         fő      /5 alsós  2 felsős/ 

2010/2011   év vége:  6 fő             /3alsós   3 felsős/ 

2011/2012  év:     2 fő             / s/ 2 felső

 
      4. ábra Magántanulók száma az elmúlt években. 
 
I/3.  Az oktató munkában elért eredmények 
 
 Az iskolában folyó eredményes munka alapja a fegyelmezett  munkalégkör.  Felső tagozaton a 

magatartás füzet nagyon jól bevált –ott ahol az osztályfőnök következetesen elszámolta a  

nevelői beírásokat.  A legtöbb esetben visszatartó erővé vált.   

Alsó és a felső  tagozaton   magatartás és szorgalom osztályokra vetített év végi átlagai a 

következők: 

     
  Magatartás átlag  Szorgalom átlag 
Alsó tagozat  4,21  4,04 

Felső tagozat  3,88  3,31 

5. ábra Magatartás és szorgalom átlagaink a tanévben. 
 
 Mindkét tagozaton azt a következtetést vonhatjuk le, hogy gyerekeink inkább “jobbak”, mint 

szorgalmasak. 

      Alsó  Fe  lső
1,2 tantárgyból  10  21 
3 tantárgyból   2  2 
   4 vagy több  3  1 Bukások 

előkészítő  1. o.  7  0 
        Kitűnők  33  9 
 
 
6. ábra Bukások  a tanévben. 

 

Sajnos több évi tendencia, hogy a kitűnő tanulóink cask az  5. osztályból kerülnek ki.  Néhány 

idősebb is képviseli magát a rangos táblán. Ez is a motiváció hiányát mutatja?  



 
7. ábra A reál tárgyak év végi átlagai a felső tagozaton. 

 

A  reál  tárgyak  a    um.  buktatós  tantárgyak  hírében  állnak  meglepően  azonban  e 

tantárgyterületen  is a humánéhoz hasonló átlagokat találunk. Hagyományosan az  informatika 

tantárgy  mutatja  a legmagasabb átlagot, majd a természettudományok követik a biológia és a 

 fizika.  

Ebben  a  félévben  a  félévi  eredményekhez  képest  szinte  kivétel  nélkül  javultak  a  tantárgyi 

átlagok. 

Célul határoztuk meg a bukások számának csökkentését. Jelenleg a reáltárgyakból félévkor 78 

bukás  volt,  a  felsős  bukások 72,22 %‐a.  Év  végén 21,  amely  valóban  csökkenés.  előző  évben 

összesen: 19 az összes bukások számának: 46,34%‐a volt. A tanulói létszámok változása miatt 

nésről beszélhetünk:  mégis csökke

zámokban: S
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8. ábra A reál tárgyak év végi átlagai és a bukások számának összehasonlítása 
 a felső tagozaton. 

Félév   átlag bukás Év vége  átlag  bukás
Technika   4,68 0 Technika  4,60  0
Informatika   3,67 5 Informatika  3,84  2
Biológia  3,49 3 Biológia  3,28  1
Fizika   3,08 6 Fizika  3,21  1

Természetismeret  2,85
16 Természetismer

et 
3,03  3

Matematika   2,83 22 Matematika  2,88  11
Kémia  2,68 13 Kémia  2,69  2
Földrajz  2,18 13 Földrajz  2,50  1

Összesen:   
78  Bukások 

43.75%a 
  21 

 



A humán tárgyak átlagainál  szembeötlő az a tény, hogy a bontott csoportokban  

tanulható angol nyelv év végi átlaga sereghajtó a humán tárgyak mezőnyében. Az okok 

megkeresése és  a munkaközösség feladata a következő tanévkezdésre.  

 
9. ábra A humán tárgyak átlagai 

 

Az értő olvasás fejlesztése – ami természetesen nem csak a magyartanárok feladata‐ továbbra 

is kiemelt oktatási feladatunk marad. A felmérések eredményei alátámasztják azt a 

tapasztalatunkat, hogy tanulóink nagy többsége az iskolai szünetekben egyáltalán nem olvas. 

Sokuknak problémát okoz, hogy gondolataikat egyszerű mondatokban, összefüggően, világosan 

és nyelvünk szabályait alkalmazva fejezzék ki. Az olvasás és a színvonalas kommunikáció 

hiánya miatt nemcsak az aktív szókincs, hanem a passzív is csökkenő tendenciát mutat. 

Örömmel fogadtuk, hogy a 6. és 8. évfolyamon mindezek fejlesztésére plusz órák állnak 

rendelkezésünkre. 

5.a      82%                       5.b    63%                    
 

5.c   74.2%                 
 

6.a      7                   3,5/%
 

6.b     68.6%                
 

6.c    55 %                  
 

7.a   74 %                   
 

7.b   42 %  ; 71%      
 

7.c    73.8 %                
 

8.a   70,2 %                 8.b       68%                    
   

8.c  72 %                   

10. ábra A tanév végi szövegértési felmérés eredményei: 
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Ezekben az eredményekben a részképesség zavarral küszködő és emiatt esetenként felmentést 

kapott tanulók eredményei is bent vannak. Sajnos, a szakértői vélemények többször pongyolán 

megfogalmazottak, pontatlanok. Nem mindig azt tükrözik, amit mi tapasztalunk. Újabb „divat”, 

hogy ezek – az osztályozás alóli felmentést javasló dokumentumok tanév végére érkeznek meg. 

Általános tapasztalatunk¸hogy tanulóink egy részének koncentrációs problémáinak  hátterében 

a helytelen napirend és az alváshiány áll.  



 

Alsó tagozatos eredmények:  

Az    alsó  tagozatos    szakmai munka    alapja  ,  hogy  tanítványaink    a    továbbhaladáshoz 

szükséges  alapkészségeket  ‐  meglévő  képességeit  maximálisan  kihasználva  és  felhasználva 

képességeit,      biztos  elsajátítását  tűztük  ki  célul.  A    felzárkóztatás  é  s  a  tehetséggondozás 

mellett, sajnos  több bukás is volt az alsó tagozaton. Ebben az életkorban az ép értelmi funkciók  

megléte  mellett      ez  a  szülői  elhanyagoló  nevelés,  együttműködés‐képtelenség  számlájára  

írható.  

 

             11.ábra A humán tárgyak átlagai alsó tagozaton 

 

Megnyugtatóak a 4.es körüli átlagok az alsó tagozaton, hiszen az alsó tagozat alapozza 

meg az g a elemi készsé eket, melyekre a felső t gozat épít.   

Továbbra  is  folyik  az  emelt  szintű  informatika  oktatás,  amelyeket  a  felsős  kollegák 

végeznek  az  alsó  tagozaton.  Az  emelt  szintű  informatika mellett  angol  nyelvet  is  tanulnak  a 

gyerekek, amit szaktanár tanít. 

Két  fejlesztőpedagógusunk  nagymértékben  segítette    a  tanítók  munkáját.  A  tanulási, 

magatartási  és  a  pszichés  gondokkal  küzdő  tanulókat  a  megfelelő  helyre  a  gyáli    Nevelési 

Tanácsadó  és  az  I.  számú  Megyei  Tanulási  Képességeket  Vizsgáló  és  Rehabilitációs 
Bizottsághoz irányították, ahol megkapták a tanulók a fejlesztési javaslatokat. Az alsó tagozaton 

elsősorban  a  térbeli,  síkbeli,  időbeli  tájékozódás,  a  testséma,  a  figyelem,  emlékezet/  főként 

verbális  memória/,  grafomotoros  készség,  valamint  a  számolási  készségek,  /anya/nyelvi 
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készségek, helyesírás fejlesztése, szókincs bővítése történik a fejlesztőórák alkalmával.  

Több olyan tanulónk is van, aki ugyan az adott tanév követelményeit nem teljesítette, az adott 

évfolyamon,  de  a  Nevelési  Tanácsadóból  vagy  a  Képességvizsgálóból  papírja  van  az  egyéni 
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haladás  lehetőségéről.  Volt  olyan  tanuló  is,  aki  hiányzások  miatt  nem  kapott  bizonyos 

tantárgyakból  osztályzatot.  Az  évközben  belépő  gyerekeknél  gondot,  okoz  a  tankönyv 

megvásárlása, és így nehezen kapcsolódnak be emiatt az osztály munkájába. 

A  leendő elsősök beiskolázásáért végzett munkánk: 

Iskolanyitogató programunkat az idei tanévben is megszervezték leendő elsős tanítóink. 

A  leendő  elsősök  megismerése  4  foglalkozás  keretében  történt:  Mikulásműsor,  játékos  – 

mozgásos foglalkozás, mesefeldolgozás.   

A tanítók, napközisek, fejlesztő pedagógusok együtt igyekeztek tartalmas,   jó hangulatú 

délutánokat  szervezni  leendő‐  elsőseinknek  ‐  és  szüleik      számára,  amelyek  sikert  is  arattak, 

hiszen  ba.  62 óvodás iratkozott be első osztályaink

Köszönet a résztvevő pedagógusoknak! 

 
Öko program iskolánkban 
 
Iskolánk  pedagógiai  programjában  kiemelt  cél  a  környezettudatosságra  való  nevelés.  Három 

éve  intézményünkben ökoiskolai program szerint  is  szervezzük  tevékenységeinket a  fenti cél 

elérésének  érdekében.  Ebben  az  évben  második  alkalommal  nyerte  el  iskolánk  az 

Ökoiskola címet.  

     A következőkben az elmúlt iskolai év öko‐programjának megvalósítását kívánjuk bemutatni. 

 Papírgyűjtés 

Évente  két  alkalommal  szervezzük meg  az  iskolai  szintű papírgyűjtést,  szeptember  és  április 

hónap folyamán. 

 Tanterem szépségverseny 

Célunk, hogy a diákok a tantermeket közösségi térként környezettudatosabban használják. 

Ezért      az értékelési kritériumokban az ökoiskolai elvárásokat is igyekeztünk megfogalmazni, 

érvényesíteni 

 Az aula és a folyósók dísznövényzete 

  Az udvar rendezés 
A diákönkormányzat éves programjában szerepelt az osztályok feladatvállalása az   iskolaudvar 

tisztántartásában 

   A Zöld Udvar program 

A Földünkért világnapja utáni héten ebben az évben is folytattuk a Zöld Udvar programunkat: 

több tucat fát és több száz cserjét ültettünk el az iskola udvarán, ill. az iskola előtt. 
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A munkálatok  anyagi  forrását  ebben  az  évben  is  az  önkormányzat  biztosította.  A  támogatás 

összege  300.000  forint.    Köszönjük  támogatásukat  és  Vinnai  Tibor  helyi  képviselőnk 

közreműködését. 

     Áprilisban  Molnárné  Bökönyi  Mária  és  Nagy  József  Elek  nemzetközi  energia  témájú 

konferencián  vett  részt.  A  konferencia  a  fenntartható  fejlődés  és  a  megújuló  energia 

kérdéskörével foglalkozott, azzal is, hogy miként lehet erről beszélni iskolai szinten.  

 A szőlő projekt 

  Októberben az előző év pozitív tapasztalatán felbátorodva ( Alma nap ) a gyümölcsfogyasztást 

és a gyümölcstermesztés kultúráját népszerűsítő iskolai szintű programot szerveztünk.  

     A szőlő projektnapon mindenik alsós és felsős osztály feladatot vállalt. Az aulában kiállítást 

szerveztünk,  melyen  az  osztályok  bemutatták  az  európai  és  magyarországi  szőlőtermő 

vidékeket. A szőlőgazdálkodás kultúráját, a szőlőt és bort mint alapszimbólumot, a szőlőnek a 

településünkhöz fűződő hagyományát mutatták be, szüreti népdalokat énekeltek a tanulók, ill. 

megtekinthettük a kiállításon a szőlő útját a tőkétől a boroshordóig. 

    A különböző szőlőből készült süteménykülönlegességek pedig látványukkal és íz világukkal is 

emlékezetessé tették ezt a napot. A szőlőfesztivál produkcióit oklevéllel díjaztuk. 

 A Víz világnapja 

Az  iskolai  diákönkormányzat  a  városi  iskolákat  meghívta  egy  közös  biciklis  felvonulásra, 

melyen  120  diák  és  tanár  vett  részt.  E  hagyományos  felvonulás  célja  népszerűsíteni  az 

egészséges, olcsó és környezetkímélő közlekedési formátA Föld világnapja 

Ezen a napon a szaktanárok a  tanóráikat a víz  témakörben tervezték meg. Az osztályfőnökök 

pedig a tantermek díszítését a víz témakörrel kapcsolatban készítették el. 

     Az  aulában  a  magyarországi  állóvizek  növény  és  állatvilágát  mutatták  be  egy  közösen 

kivitelezett kiállítási felületen.   

 Együttműködés az A.S.A.val 
 
    Ebben  az  évben  a  környezettudatos  iskola  programunk  egyik  fő  támogatója  az  A.S.A. 

Magyarország. 

    A céggel létrejött megállapodás eredményeként sikerült:  

 

1. megteremteni  a  tárgyi  feltételeit  a  szelektív  hulladékgyűjtésnek. Minden  tanteremben 

konténereket  helyezhettünk  el  a  cég  támogatásának  köszönhetően,  és  tájékoztatókat 

arról, hogy milyen hulladék anyagokat lehet ezekben összegyűjteni. 

2. gyűjtőpontot  létrehozni, mely  részletes  tájékoztatást  ad  arról,  hogy  a  papír, műanyag, 

üveg,  alumínium  gyűjtésének,  újrahasznosításának  melyek  a  lehetőségei,  feltételei. 



 12

(Iskolánk azzal büszkélkedhet, a papírgyűjtési akciók, a zöld hulladék komposztálása és 

a használt ruha gyűjtése mellett a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit is megteremtette. 

Az  osztályfőnökök  segítő  munkájára  számítunk,  hogy  éljünk  is  a  lehetőségekkel, 

tanulóinkat ezáltal is környezettudatosságra neveljük.) 

3. A  hulladékgazdálkodás  folyamatát  megismertetni  az  iskola  felsős  diákjaival.  Négy 

kolléga  által  szervezett  és  irányított  tanulói  munkacsoport  június  12‐én  bemutatót 

tartott  az  iskola  felsős  évfolyamainak. Koszticsák Angelika hatodikos diákjai  felmérést 

készítettek  arról,  hogy  szülők  és  diákok  mennyire  környezettudatosak.  Ivankovics 

Margit tanulói a hulladékgazdálkodás technikai hátterét mutatták be, Schettrer Henriett 

csoportja  a  szemétlerakat  modelljét  készítette  el,  Molnárné  B.  Mária  diákjai  pedig  a 

biogáz zöldenergiaként való felhasználási folyamatát mutatta be. 

     A  kutatómunkát  melyet  az  A.S.A.  szakemberei  segítették  az  ökoiskola  a 

KÖRNYEZETTUDATOS  DIÁK  és  –  TANÁR  címmel  és  a  cég  ajándékával  (  napelemes 

rádióval ) jutalmazta. 

4. Ugyancsak az A.S.A‐val való együttműködés  teszi  lehetővé azt, hogy ebben az évben  is 

folytathassuk a Zöld Udvar  programot az épület előtti tér parkosításával. 

 
I/4. A lt  tantárgyi mérések, vizsgák eredményei z év során megvalósu

 
 

Isko klai szintű felmérése : 

Kulcskompetenciák    mérése  :  Minimumszint    mérések    a  felső  tagozatos 

osztályokban  matematikából  és  magyar  irodalomból,    szövegértésből,  minden 

évfolyamon. 

 A tanulók állóképességének vizsgálata  Cooper teszt 11/ 1994.MKM rendelet 2.§ 

 Átjárhatósági  vizsgálatok  a  2.  4.    évfolyamon  magyar  szövegértésből  és 

a . m tematikából

 A  szövegértő  olvasás  fejlesztése  szaktantárgyi  diagnosztizáló  mérésekkel, 

ismeretterjesztő, ismeretközlő  szöveggel. 

 Funkcionális helyesírás gyakorlása, mérése a szakórákon. 

  Matematikából a számolási készség vizsgálata az alsó és felső  tagozaton minden 

tanévben  év elején és a háromnegyed évi értékelés kapcsán. 

 A fejlesztő pedagógusok segítségével a figyelem terjedelmének és tartósságának 

vizsgálata    5.  és   majd    a  7.  évfolyamon  osztályfőnöki  órákon  tesztlapokkal,  év 

elején és kontrollvizsgálat év végén. 

 Partneri elégedettség‐mérést folytatjuk a  leendő elsős szülőkkel /évente/. 



 

 Fenntartói szintű mérések 

• agógia Szolgáltató Központ mérése a 5. 7. évfolyamon matematikából. Pesterzsébeti Ped

 Országos mérés: 

• Difer mérés a bejövő első osztályoknál, melyet a két fejlesztő pedagógus Veresné Emese 

Krisztina végzett el az őszi hónapokban.  és Baloghné K. 

• OKÉV mérés.   

Az OKÉV mérés eredményei: 

Iskolánkban,  mint  országosan  minden  más  általános  iskolásnak  2012.  május  29‐  én  kellett 

megírnia  az  Országos  kompetenciamérést.  Az  előző  évi  mérési  eredményeket  pedig  2012. 

februájában ismerhettük meg.  

 
    12.ábra  A hatodikos létszámadataink 

Hatodikosaink közül sajátos nevelési igénye miatt 1 tanuló nem írta meg a felmérést, 

ugyanakkor a tanulási, és beilleszkedési zavarral küzdő 13     6. évfolyamos  tanulónknak meg 

kellett írnia.  

 
   13. ábra Nyolcadikos létszámadataink 
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   14. ábra  A nyolcaik évfolyamosok matematika eredményei 

Látható, hogy tanulóink matemaika eszköztudása a hármas négyen szinten van, ami még nem 

felel meg az optimálisnak.  Sajnos a 6. szinten csak 1, a 7. szinten pedig egyetlen tanulónk sem 

teljesített.  

 
14. ábra  A nyolcadikosok szövegértés  eredményei: 

A szövegértés eredményessége is normáleloszlást mutat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 3. 

szint alatt csak egyetlen tanuló teljesített, és a tanulók kétharmada az 5. 6. szinten teljesített. E 

tanulók  központi felvételi eredményei is hasonló szép képet  mutattak és rangos 

gimnáziumban folytathatták tanulmányaikat.  

 
15. ábra Nyolcadikosaink szövegértés eredménye az országos átlag fölötti.  

 

 

 14

 



16. ábra A családi háttáérindex összefügései  

 
A  családi  háttárindexet  (CSH‐index),  a  tanulók  és  a  szüleik  által  kitöltött  családi  háttérre 

vonatkozó kérdőív alapján  állapítanak meg, melyben szerepelnek a szülők iskolai vágzettségei,  

esen anoním módon. szociális és anyagi háttéről kérdeznek természet

Az  ábrák  azt  mutatják,  hogy  eredményeink,  a  tanulói  összetételünk  alapján  jobbak  az 

elvártnál.  

Tágabb  értelemben  a  vártnál  jobb  eredmények    a  pedagógusok munkáját  dicsérő  un.  

hozzáadott értéket ismeri el.   

 
17. ábra A kompetenciamérés  ereményessége  az előző évekkel összefüggésben  

 Kiegészítő kompetencia mérést írt idén a 6. a osztály.  

Ez a mérés,  egy 2X 45 perces eszköztudás és egy 2X45 perces tudásszintmérő tesztből 

áll.  Sajnos  ennek  az  eredményérő  nem  kapunk  értesítést,  mert    mindkét  mérés 

diagnosztikus, a további tesztfejlesztést szolgálja.  

 
• Difer  

 
Alsó  tagozatban  az  iskolai  méréshez  használt  eszköz  az  1.    évfolyam  elején      végzett 

diagnosztikus  fejlődésvizsgáló  rendszer,  rövid  változata  (DIFER).  A  vizsgálat  célja  az 
alapkészség‐rendszer  fejlettségének  egyéni  mérése.  A  rövid  DIFER‐rel  képzett  DIFER 
ind jező, 
opt

exekkel  fejlettségi  szintek  állapíthatók  meg  ‐  előkészítő,  kezdő,  haladó,  befe
imum , melyek alapján szervezhető a tanulók további fejlesztése.  

sgálatot fejlesztőpedagógusunk  szeptember, október hónapban végezte  el.   A Difer viz
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18. ábra  Az első osztályos tanulók teljesí ,  osztály ességszin i elosz
 
  A  tanító    optimális  esetben,    az  iskolaérett    6  éves    gyermekek      biztos 

alapkészségeire  tud  építeni.   

t emény  és  kép t szerint lással. 

Ezt  a  biztos    alapkészséget    a  befejező  és  az  optimális  szint 

jelenti.  Sajnos  bejövő  első  osztályosaink    56  %‐a  nincs  ennek  az  alapkészségnek    és  a  

képességeknek a birtokában.   Ennek a hátránynak a behozásával kell kezdeniük a munkát első 

osztályban tanítóknak, s csak a közös szintre hozás után kezdődhet a munka. Ezért  megnyúlik  

    1.  2.  3.  4.  5. 
   Előké nt szítő szi Ke t zdő szin Hal t adó szin Befe t jező szin Optimum 

ÉV     0‐50%  51‐65%  66‐75%  76  ‐85% 86  ‐100%
1 tanuló  3 tanuló  7 tanuló  8 tanuló  6 tanuló 

1.a.  3,80%  11,50%  26,90%  30,7  26% 
1  tanuló 4  ó tanul 6  tanuló 12 ló  tanu 2   tanuló2011.  

1.b.  3,80%  15%  23%  46%  7,70% 

első osztályban  a bevezető szakasza. 

Az eredmények azt mutatják, hogy mindkét osztályban az alapkészségek területén közel azonos 

eredmé anyek vann k .   

Leginkább  hátrányokat  mutató  terület  az  elemi  számolási  készség  ,  tapasztalati 

következtetés és az írásmozgásdkoordináció. A 60% körüli erdmény sajnos nem kielégítő, csak 

az előészítő szakasznak felel meg az a szint. A családi házból hozott kezdeti  hátrányok ezzel a 

vizsgálattal már objektíven megállapíthatók.  

 
 
I

 

/5.  A belépő gyermekek felkészültsége 

Célunk, hogy megkönnyítsük az óvodából az iskolába való átmenetet, ezért az előkészítő 

szakaszban  különös  figyelmet  fordítunk  arra,  hogy  az  ismeretek  megszerzése  az    életkori 

sajátosságokat    figyelembe  véve  történjék,  lehetőséget  hagyva  arra,  hogy minden  gyermek  a 

neki legmegfelelőbb ütemben  fejlődhessen.   Nagy munka hárul az elsős tanítókra amikor    az 

előkészítő  szakaszban.  (fejletlen    mozgáskoordináció,  szegényes  szókincs,  téri  tájékozódási 

problém m
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ák,  figyele  és emlékezet problémák) állnak fenn.  

o Polarizáció  tapasztalható  az  iskolánkba  kerülő  gyerekeknél.  Van  aki  biztos 

alapkészségekkel  esetleg betű  és  számismerettel  jön  első osztályba,  de  van,  akinél    az 

alapszókincshiány,  vizuális,  manuális  képesség  hiánya  tapasztalható.  7  tanuló  ezévi 

munkája előkészítőnek minősül, évfolyamot  fog  ismételni,  illetve Szakértői bizottságba 

irányítottuk a fejlesztő pedagógus javaslatára.   

Veresné  NagyEmese  az elsős tanítók munkáját segítette  az első beveető szakaszban a 
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deviánciák kiszűrését és a megfelelő fejlesztő foglalkozás biztosításával: 

Továbbra  is  fennálló    problémánk    az  Erdélyből  ideiglenesen  Gyálra  költözött  roma 

gyermekek sorsa. Többen 9‐10 évesen úgy jönnek hozzánk, hogy iskolába még egyáltalán nem 

jártak,  magyarul  pedig  nem  vagy  alig  beszélnek.  Tovább  nehezíti  a  helyzetet,  hogy  szüleik 

decemberben  elviszik  őket  Erdélybe,  majd  március  végén  újra  megjelennek  nálunk.  Minden 

igyekezet ellenére sem tudnak mindannyian megfelelni még a követelményeknek. A 10‐12 éves 

gyerekeiket pedig az etnikai szokásokra hivatkozva már nem akarják iskolába járatni. Nagy 

nehezen  rábeszéléssel  vagy a magyar törvényekre hivatkozva „nyerünk  még 1‐1 évet”, de  a   

hatodik, hetedik ,nyolcadik osztályt egyetlen   roma román tanuló sem végzi el.  

Az  egyéni  fejlesztés,    a  tanórán    alkalmazott    differenciálás,  tanulási  kompetenciák  

elsajátítatása  egységet alkotva  vezetnek a sikeres  továbbhaladáshoz.  

 

I./6.  1. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

Érdeklődő  tanulóink    angol,    informatika,    labdarúgó,  tömegsport,  színjátszó,  rajz‐szakkörön  

fejleszthették tudásukat, szerezhettek új ismereteket.  

ód tt s o yo ólAz énekkar munkájába   bekapcsol ha ak a nem tagozato sztál kb  is.  

Tehetséggondozás  szakkörökön  és  korrepetálásokon  folyt.  Az  egyéni  fejlesztésben 

felzárkóztatásban nagy szerep jutott a fejlesztő pedagógusainknak, akiknek köszönjük a segítő 

munkájukat. 

o A  tehetséggondozás  meghozta  a  gyümölcsét,  hiszen  nem  csak  a  városi  versenyeken, 

hanem országos versenyeken is szépen szerepeltek tanulóink.  

 

 

 

 



   
. Országos versenyeredmé ye

 
1 n k:
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Országos Németh József 
Informatikai Emlékverseny  3. helyezés   Balogh Jázmin 4. o 
 

. Kistérségi versenyeredmény:
 
2  
 
Kistérségi Informatika 
erseny v 1. helyezés  Korcsok Dávid 5.o évf.  
  2. helyezés  Zsigmond Árpád 6. o 
  3.  helyezés  Halmi Adrienn  8. o 

Herman Ottó Országos döntő  5. helyezés  Makaró Lénárd 4. o 
  5. helyezés  Perci Tamás 5. o 

  
 3. Városi versenyeredmények
  

1. helyezés  SzabóBoglárka 5. o 
5. helyezés  Horváth László 6. o 

1. Városi szavalóverseny 

2. helyezés  Hermann Abigél 8. o  

  
2. helyezés  Boldizsár Csaba 3. o 

Pap Boglárka  4. o 
4.  Kiss Kitti Európa 4. o 
3.  Perci Tamás 5. o 
4.  Pardi Kitti 5. o 
2.  Menkó Eszter  6. o 

4. Helyesíró  verseny   

3.  Csorba Zsanett 8. o 

1. helyezés  Gábor István 2.b    
5.   Korcsok Ádám 3.b    
5.   Bikkes Katica 4.a    
5.  Korcsok Dávid 5. o 

2. Matematika 

  
2.  Perci Tamás 5. o    
3.   Gordos Gabriella 6. o    
1.   Simon Máté 6. o    
3.   Tóth Zoltán 7. o    
5.   Molnár Tünde 7. o    
5.    Stefán Piroska 8. o    

Kovács Zorica 7. o 
Papp Dávid 7.o 

3. Tambaverseny  Csapatverseny 1. 
helyezés 

Vivien 7. o 

 
 
 
  
  
 
 



2. helyezés  Makaró Leila 2.b 
1.helyezés  Kiss Márton Péter 3.a 
3.helyezés  Ferentzi Emilia 3.a 

5. Rajzverseny 

2. helyezés  Pap Anett 4.c 
 

3. helyezés  Bódi Balázs 3.a 
2.helyezés  Farkas Cintia 3.b 

6. Szépolvasási verseny 

2. helyezés  Balla Gréta Barbara 4.a    
 

 
2. helyezés  5. o 
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1.helyezés Makaró Lénárd 4.b 

3. helyezés 
7. Terem labdarúgó verseny 

8. Ének verseny 

8. o 

3.helyezés Balla Gréta Barbara 4.a 
Különdíj Boldizsár Csaba 3.b 
2.  Balla Gréta 4.a  
3. Bikkes Katica 4.a 
5.  Hován Andrea 4.c 
2.  Német Klára 5.a 
1.  Perczi Tamás 5.c 
5. Tóth Fruzsina 6.b 
3. Szigyártó Edina 6.b 
4. Kovács Zorica 7.a 

9. Angol 

3. Herman Abigél 8.a 
4. Tamási Fanni 5.c 
5. Megyeri Anikó 8.c 
3. Gallyas Diána 8.c 

10.Német 

4. Tihanics Ramóna 8.c 
 

• 8. évfolyamon a felvételi előkészítők magyarból és matematikából a hagyomány szerint 

működtek. 

I/6. 2.  Felzárkóztatás:  

Az alsó tagozaton  minden osztály számára biztosítottunk  heti 2 óra  korrepetálást.  

A  csoportbontás  angolból,    magyarból  és  matematikából  igen  jó  döntésnek  bizonyult.  A 

gyengébbek, lassabban haladók is sikerélményhez juthattak, saját képességeiknek megfelelően  

teljesíteni tudtak.    

Felsős tagozaton a felkészülés megkönnyítésére tanulószobát szerveztünk, ahol szükség szerint 

korrepetálást, gyakorlási lehetőséget  kapnak tanulóink. Minden jelentkező  felvételre kerül, az 

év közben kimaradó tanulók helyére tanári javaslat alapján új tanulókat vonunk be. . 



 

I/6.3. Egyéni fejlesztés  

99  tanuló,    tanulóink      23%  ‐  a  szorul    és  jár  egész  évben  fejlesztésre  két  fejlesztő 

pedagógusunkhoz. Sok  köztük a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.  Az otthoni támogatás 

hiánya gátolja felkészülésüket iskolai előmenetelükhöz. Nincs értéke a  tanulásnak, nem  fontos 

az iskolai teljesítmény.  

  A  tanulási, magatartási  és  a  pszichés  gondokkal  küzdő  tanulókat  a megfelelő  helyre  a  gyáli  

Nevelési  Tanácsadó  és  az  I.  számú Megyei  Tanulási  Képességeket  Vizsgáló  és  Rehabilitációs 
Bizottsághoz  irányították,  ahol  megkapták  a  tanulók  a  fejlesztési  javaslatokat.  A  kapott 

vizsgálati vélemény minden esetban    igazolta valamennyi esetben a fejlesztés szükségességét, 

lletve meghatározta annak irányát.  i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19. ábra Fejlesztésben részt vett tanulók száma  osztályonként. 

 

Az  alsó  tagozaton  elsősorban  a  térbeli,  síkbeli,  időbeli  tájékozódás,  a  testséma,  a 

figyelem,  emlékezet/  főként  verbális memória/,  grafomotoros  készség,  valamint  a  számolási 

készségek,  /anya/nyelvi  készségek,  helyesírás  fejlesztése,  szókincs  bővítése  történik  a 

fejlesztőórák alkalmával.  

Több olyan tanulónk is van, aki ugyan az adott tanév követelményeit nem teljesítette, az adott 

évfolyamon,  de  a  Nevelési  Tanácsadóból  vagy  a  Képességvizsgálóból  papírja  van  az  egyéni 

haladás  lehetőségéről.  Volt  olyan  tanuló  is,  aki  hiányzások  miatt  nem  kapott  bizonyos 

tantárgyakból osztályzatot. 

Az alsó tagozatos gyerekeknél egyéni, egyénre szabott fejlesztés történik.  

A felső tagozaton egyéni – illetve csoportos foglalkozás keretében történik a fejlesztés. 

  a osztály  b osztály 
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c osztály 

1.o  2 fő  4 fő  ‐ 
2.o  8 fő  6 fő  ‐ 
3.o  5 fő  5 fő  ‐ 
4.o  5 fő  8 fő  2 fő 
5.o  5 fő  5 fő  ‐ 
6.o  6 fő  8 fő  1 fő 
7.o  5 fő          11 fő  1 fő 
8.o  2 fő  7 fő  ‐ 
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A  hatékony idejében elkezdett fejlesztő munkát  akadályozza az a tény , hogy a Tanulási 

Képességvizsgáló  Intézmény  vizsgálatára    évekig    várnak    gyermekeink  .Az  intézményvezető 

személyes megkeresése után   a több éves várakozási idő több gyermek esetében redukálódott 

3‐4 hétre.  A vizsgált gyermekek határeset jellegű teljesítményt vagy, tanulási nehézségre utaló 

tüneteket  mutattak,  ill.  SNI  A  ill.  B    státuszt  kaptak.  A  Nevelési  Tanácsadó  ill.  a  Szakértői 

Bizottságok véleménye alapján fejlesztésre javasolt gyerekeket integráltan oktatjuk.  

Fejlesztésre  szoruló  tanulóink    szükség esetén a helyi Nevelési Tanácsadó szakemberei    által 

biztosított fejlesztéseken is  részt vesznek.  

A papírok igazolják, hogy nagyon nagy szükség lenne intézményünkben  iskolapszichológus és  

ogopédus szakemberre.  l

 
Osztály létszám papírosok  Osztály létszám papírosok  
        
1.a 23   5.a 22 1  
1.b 20   5.b 18 3  
    5.c 18   
Össz. 43   össz. 58 4  
        
2.a 22 3  6.a 25 4  
2.b 22   6.b 21 4  
    6.c 17   
össz. 44 3  össz. 63 8  
        
3.a 28 3  7.a 25 4  
3.b 27 3  7.b 25 5  
    7.c 14   
össz. 55 6  össz. 64 9  
        
4.a 20 2  8.a 21 0  
4.b 23 4  8.b 17 2  
4.c 20 1  8.c 26   
össz. 63 7  össz. 64 2  
        
1-4 oszt. 205 16  221 5-8 oszt. 249 23 272 
 

20. ábra Iskolánk   tényleges tanulólé

A fenti  táblázatban   az osztályok normatívába be nem számítható tényleges létszámadatai  

mutatjuk  be.    A  tanulási  és  beilleszkedési  zavarral  küzdő  tanuló  2  fő  számítási,  testi  és 

érzékszervi fogyatékos gyermek 3 fő  számítási alap. /39 –cel több a létszám! / 

tszáma   és a fogyatékosságok miatti  + fő számítással  

 

I/7. Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége. 
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Iskolánk  profilja  korunk  változó  igényeihez  igazodott.  Felmérést  végeztünk  tanulóink  szülői 

körében.  A szülők nagy arányban az informatika tagozatra tartanak igényt. 

Több szabadidős programon is részt vettek a munkaközösségek. 

Voltak  Cirkuszban,  a  Közösségi  Ház  előadásain,  a  Fővárosi  Bábszínházban,  a 
Természettudományi Múzeumban múzeumi órán, erdei kisvasúttal kiránduláson, a Millenáris 

és koncerteken vettek részt. Parkba bérlete volt 2 osztálynak, ahol kézműves foglakozásokon 

Alsó  tagozatos  osztályaink  Vasúttörténeti  Parkban,  Abonyi  Állatkertben,  Elevenparkban, 
Hajókiránduláson.  Budapest  nevezetességeivel  is  ismerkedtek.  A  Támop  3.2.  1.  keretében 
szüretelni  voltak  Gyöngyöstarjánban  a  4.  a  osztályosok.  Egészségnapon  vettek  rész  a  3.  4. 
osztályos  napközisek.  A  3.b,  4.a,  4.b,  osztályok  több  napos  erdei  iskolában  vettek  részt 
Kétbodonyban. 

„ Alapítványi Nap „‐nak  a szervezése és lebonyolítása  idén is a szabadidő szervezőnk  feladata 

volt.  Sikeresen,  jó  hangulatban  lezajlott  programon  vehettünk  részt.    Nagyon  sok  tanulónk   

szülője, családja is kiváncsi volt rendezvényünkre.  

Nagy  sikere  volt  a  főzőversenynek,  sorversenyeknek,  a  családi  vetélkedőknek,  mazsorett 

bemutatóknak,  és a már hagyományos motoros felvonulásnak.   

Tanítóink‐ nagyon sok  program megszervezésével  színesíti tanulóink  tanulmányait. Ilyenek a 

Planetárium  látogatás,  Bábszínház,  Szépművészeti  Múzeum  Mezőgazdasági  Múzeum,   

Természettudományi  Múzeum,    mozi  látogatás  West  End‐ben,  János‐hegyi  kirándulás,  

Kisvasút, Hajószínház, Várlátogatás, Elevenpark, Vasúttörténeti Park, Abonyi Állatkert. 

 Az  osztályfőnökök  többnyire  1‐2‐szer  1‐2  napos  kirándulásokra  vitték  osztályaikat.    A  4.‐es 

osztályoknál  az  erdei  iskolában  élvezhették  a  tartalmas  programokat.  Visszatérő  vendégek 

vagyunk Cserhátban. Sajnos az idei tanévben is egyre több olyan diákunk volt, akik nem tudtak 

részt venni a több napos osztályprogramban. 

 

I/8. Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 

Elsődleges  törekvésünk,  hogy  iskolánkban  mindenki  megkapja  a  neki  megfelelő  oktatást, 

tehetséggondozást,  szükség  esetén  felzárkóztatást,  fejlesztést.  Igyekszünk  feltárni  minden 

afelmerülő m gatartási, tanulási, viselkedési problémákat segíteni minden rászorulónak. 

 Iskolánkba  járnak  nagyon  jó  képességű  gyerekek  és  gyengébb  képességűek,  részképesség‐

zavarosok  is.    A  polarizálódott  társadalmi  viszonyok  iskolánk  tanulói  összetételében  is 

fellelhetjük.  Sajnos  egyre  kevesebb  tanulónk  jön    biztos,  állandó,    jó  anyagi  helyzetben  lévő 

saládból, és  vannak és persze olyanok is akik munkanélküliek, segélyekből élnek. c
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Az  idei  tanévban  már  csak  a  6.a  osztályban    volt  kifutóban  az  ének  tagozat.    A  negyedik 

osztálytól  beinduló,  emelt  szintű  informatikára,  már  komoly‐  informatika  tanáraink  által 

sszeállított‐, év végi eredményes vizsgák után lehet bekerülni. ö

 

Intézményünk  másik  jellegzetessége  a  hátrányos,    halmozottan  hátrányos  és  részképesség‐

zavaros tanulók magas száma. 

Ez  mindenképp  külön  feladatokat  jelent  számunkra,  tisztában  kell  lennünk  ezeknek  a 

gyerekeknek az adottságaikkal, lehetőségeikkel. 

Nagyon  nagy  szerepe  van  ebben  a  munkában  a  kiváló  fejlesztőpedagógusainknak  és  a 

gyermekvédelmi felelősnek. 

 
 
I./9.A minőségirányítási munka áttekintése 
 
 

Hiánypótló  vizsgálatot  végeztünk    ebben  a  tanítási  évben  ,mert  intézményünkben  az 

elmúlt 20 évben nem került sor szervezetfejlesztéssel kapcsolatos vizsgálatra. Nem történt 

tudatos, tervezett tevékenység annak érdekében, hogy a szervezet működése 

változzon/javuljon. 

Cél az volt, hogy az alkalmazott vizsgálatok megállapításai és eredményei elemzése által 

szervezetünket átvilágítsuk. 

• Megmutassak olyan fejlesztési, változtatási lehetőségeket, melyek pozitívan befolyásolnák 

szervezetünk mindennapjait, amely felhívja az iskolavezetés figyelmét arra, miért és 

mennyire fontos a szervezet szempontjából, hogy a munkatársai mentálhigiénés állapotára 

figyeljen.  

Az iskolavezetés 5 éves munkája és a fent említett Eötvösből érkezett kollégáink  miatti új 

helyzet is indokolttá tette.  

• Az  eredményekből  felismerni  a    bennünk  lévő  tartalékokra.  Lehetőséget 

eresni/ajánlani a harmonikus működés erősítésére. k

 

 



 • 
21. ábra Részlet a kérdőívre adott válaszokbók készült grafikonból.   
 
 
A
 
 fejlesztés d t fe  területei, amelyek egyben újabb kér éseke  vetnek  l. 

• Mit  és  hogyan  tehetünk  szervezetként  azért,  hogy  a  mentálhigiénés  kultúrát 

megismertessük munkatársainkkal? Felhívva arra a figyelmet, hogy ez tanulható és nem 

csupán  egy  kívülről  irányított  és  szervezett  tevékenység,  hanem  nagyon  komoly 

önismereti munka, szemléletmód‐ váltás.  

• Hogyan  és  milyen  önismeretet  fejlesztő  képzéssel  ill.  foglalkozással  segítheti 

munkatársait    a  lelki  harmónia  megteremtéséhez,  megtartásához?    Egyáltalán,  mint 

munkahely tehet‐e valamit, vagy ez inkább egyéni elhatározás kérdése? 

• A  személyes motivációs kérdőív kitöltése által   képet kaphattak kollégáink arról, mi is 

motiválja  őket  igazán.  Vezetői  szempontból  úgy  érezzük,  nagyobb  tudatossággal  kell 

ezzel a témával bánnunk.  

• A   kollégák munkájukat maximálisan szeretnék  jól ellátni, ehhez pedig  többlet  tudásra 

van szükség.  Kérdés: Miből? Mikor? Ki? 

• a á ényezők javítására. Új lehetőségek és források felkutatása a munk helyi higiéni s t

• A  kérdőív  alapján  is  látható  a  munkahelyi  feszültségek  és  stressz  oldása,  az  egyik 

legfontosabb teljesítménynövelő eszköz a szervezetben, ezért különösen nagy hangsúlyt 

kell erre helyeznünk 

• Fontos,  hogy  a munkatársak  pszichés  terheit  csökkenteni  tudjuk,  teret  és  időt  adjunk 

arra,  hogy  szorongásaikat,  feszültségüket  kibeszélhessék,  örömüket,  sikereiket 
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megoszthassák egymással.   

• Úgy  véljük  jelen  állapotunkban  képesek  vagyunk  arra,  hogy  a  küldetésnyilatkozatban  

meghatározottakat  a  körülmények,  lehetőségek  és  adottságok    figyelembevételével 

teljesíteni tudjuk és tudunk   olyan szervezetet működtetni, olyan iskolát „csinálni” ami 



 25

képes a fejlődésre és ahol a nevelés‐oktatás valamennyi résztvevője  részese lehet annak 

a  felemelő érzésnek amit a szeretettel végzett munka, alkotás jelent.  

 
III. Személyi feltételek: 
 
 
III/1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
 
A  2011/  20112‐es  tanévben  minden  álláshelyen  megfelelő  képzett  szakembereket 

alkalmaztunk, minden tantárgyat megfelelő végzettségű pedagógus látta el. 

A  kollegák  szakmai  felkészültsége  jó,  de  szükség  lenne  módszertani  képzésekre.  Sajnos  a 

továbbképzési keret nagyon kevés. 

Ennek ellenére több kolléga is tanul pályázaton nyert képzésekkel, vagy önerőből. 

A legnagyobb gondot az SNI a tanulók integrálása jelentett, de fejlesztőpedagógusaink kiválóan 

irányították ezt a munkát. 

 
 
III/2. Az új pedagógusok alkalmazásának módja  
 

A  Eötvös  József  Általános  Iskola  és  Közgazdasági  Szakközépiskolában  történő  átszervezések 

miatt az általános  iskolai osztályok átvételével       hét új kollégát köszönthetünk a Bartók Béla 

Általános  Iskola  tantestületében: Uzsoki  Józsefné  tanítót,  Schettrer Henriette kémia –biológia 

szakos , Ivánkovics Margit testnevelés‐ földrajz szakos , Bíró  József magyar‐  , Czékmán Balázs 

tanító informatika‐ének műveltségterület + pedagógia egyetemi végzettség,  Kocsis Judit angol  

és Szabó Márta magyar szakos‐ jelenleg gyesen lévő kollégákat.  

Szabó Mártát a Gyes idejére Ignáczné Vizi Györgyi helyettesíti napköziben.  

Baloghné Kovács Krisztina   szülési szabadságról visszatérve az  idei tanévtől újból a rászoruló 

felsős tanulóink fejlesztését végezte.  

Szerződéssel  állt  munkába    új  testnevelő  kolléga  Kun  Dávid.  Gondok  voltak  tanév 

közben z r z   g, e ért jövő e szer ődését nem hosszabbítottuk me .  

A  TÁMOP  3.1.5.  pályázaton  nyert    pedagógus  továbbképzés  okán,  egy    napközis 

kollégánk Menkó Attiláné és Fekete Zoltánné Marsi  Judit  igazgató‐helyettes    folytatott az  idei 

tanévben  is  tanulmányokat,  ezért  az  ő  helyettesítésükre  vettük  fel  szerződéssel  Anancsenkó 

Nyina volt kolléganőnket.  

áját.   Pribék Imréné negyedikes osztályától elbúcsúzva napköziben folytatta munk

yugdíjba vonul. A törvényi változások miatt döntött úgy, hogy tanév közben n

Helyettes Tóth Erzsébet tanítót alkalmaztuk az idei tanévre. 
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Sándor Erika szülési szabadságra ment, helyette Pápai Dóra volt bartókost alkalmaztuk. 

Az  Eövösből  átjövő    osztályok  közül  kettőben  kell  biztosítani  a  német  nyelv  oktatását,  ezért 

Bártfai Edit   gyáli  frissdiplomás kolléganő látja   el ezt a  feladatot megbízással. Az angol nyelv 

oktatásában  biztosítani  kívánjuk  az  átlépő  osztályokban  is  a  csoportbontás  nyújtotta 

pedagógiai  előnyöket,  így    Nagy  Andrea  kolléganőnk      angol  szakóráinak  ellátását  ‐    aki    

tovább s   a sá ze  Kra i szülési sz bad gon van‐, S ntesné isbej Rita vállalta fel teljes állásban.   

Az  érkezett  14  kollégának  külön  értekezletet  tartottunk,  ahol  részletesen 

okásrendszerünket. megismerhették házirendünket, szabályainkat, sz

A tantestület létszáma:  39 ÁLLÁSHELYEN 42 FŐ 

Jelenleg szerződéssel dolgozik  Anancsenkó Nyina .  

Az  oktató‐nevelőmunkát  közvetlenül  öt  kolléga  segíti:    Tóthné  Ledniczki  Teréz  aki 

gyermekvédelmi  felelősként  az  idei  tanévtől  egész    állásban,  a  szabadidő‐szervező,  2 

fejlesztőpedagógus és a könyvtáros teljes munkaidőben.  

A  technikai  dolgozók  körében  is  változás  állt  be,  mert  Sebestyén  Andrásné  és  Nagy 

Lászlóné nyugdíjba vonult. A portás álláshelyet Trappné Benedek Erika töltötte be,  a másikra 

tanév közben alkalmaztuk  Pallérné Göndör Rózát.  

Velük is és a többi technikai dolgozó munkájával is nagyon meg vagyunk elégedve. Maximálisan 

agukénak érzik az iskolát, mindenben számíthatunk rájuk. m
 
 
III/3. Létszám és bérgazdálkodás 
 
 
Az Eötvös Általános Iskolai részének áthelyezésével a pedagógus álláshelyeink száma 6 fővel 

emelkedett. Így intézményünkben az engedélyezett pedagógus létszám 39 fő lett. 

A huzamosabb ideig távollévő  ‐ gyed, tgyás ‐  kolleganőket határozott időre alkalmazott 

kollégákkal helyettesítettük. A tanév során betöltetlen álláshelyünk nem volt. 

 
 
 

III/4. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
tA  anév során hagyományainkhoz híven 7 munkaközösségben szerveztük a munkát. 

A  munkaközösségekkel  közösen  állítottuk  össze  az  éves  munkatervet,  melyben  minden 

programhoz volt felelős  munkaközösség, és személy rendelve. 

Havonta  tartott  értekezletet  a  kibővített  vezetőség,  ahol  értékeltük  az  elmúlt  időszak 

eseményeit és megbeszéltük az adódó gondokat, feladatokat, a következő hónap programjait. 
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A tanév során négyszer tartottunk  zülői ér ekezletet és fo adóórát. 

Ezek  látogatottsága  elszomorító,  minden  igyekezetünk  ellenére  a  szülők  2/3  része  szinte 

egyáltalán nem tartja a kapcsolatot az iskolával. 

A  tantestület  is  tartott  rendszeresen,  havonta  munkaértekezletet,  ahol  a  kibővített  vezetőin 

megbeszéltek  alapján  tájékoztattuk  a  kollegákat  a  programokról,  illetve  megtárgyalhattuk  a 

felmerülő problémákat. 

A 14 új kollega mellé mentorokat jelöltünk ki, akik főleg az első hónapokban segítették őket. 

Az intézmény  alkalmazotti közössége a tanév során zavartalan összhangban dolgozott, egymás 

unkáját ismerve, segítve, és a gyerekek érdekeit szem előtt tartva. m

 

III/5.    Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 

A minőségi bérpótlék elosztásának szabályzatát 2011 decemberében átdolgoztuk. 

Az új alapján történő bérezésnél problémák a adódtak, ezért a szabályzatot át kell dolgoznunk. 

A  pedagógusok  minőségi,  többlet‐  kiemelkedő  munkájának  díjazására  pontosan  kidolgozott 

szempontrendszer alapján évente kétszer osztunk minőségi bérpótlékot. A plusz munkákért / 

ünnepség, versenyeredmények,  több napos osztálykirándulás, pályázatírás.../ külön mindenki 

javadalmazva lett. 

Jutalomosztás év végén volt.  

Nagyon  örültünk,  hogy  ebben  a  szűkös  anyagi  helyzetben  is  biztosított  az  Önkormányzat 

ekkora összeget a közalkalmazottak jutalmazására. 

Természetesen ezt  is differenciálva osztottuk k. A kiemelkedő munkát végző kollegák  többet, 

mások kevesebbet, de mindenki kapott. A jutalom összegének egy részét utalvány formájában 

apták a kollegák.  k

 

III/6. Belső kommu ikáció  információáramlás 

Az  információáramlás  bevált  rendszere  a  belső  kommunikáció  jól  működött.  Havi 

rendszerességgel  megtartottuk  a  kibővített  vezetői  értekezletet‐  a  következő  hónap 

n ,

eseményeire, feladataira készülve‐,  és hónap elején  tantestületi munkaértekezletet. 

Ezt  megelőzte    minden  esetben  egy‐egy  munkaközösségi  értkezlet,  ahol  a  felmerült 

problémákat,  feladatokat,  tudnivalókat  beszéltük meg,    ill  a munkaközösség    szükség  szerint  

megegyezésre jutott,  

A havi  programokat,  tudnivalókat  az  osztályfőnökök beíratták az osztályfőnöki  füzetbe,  így  a 

szülők is értesülhettek az eseményekről. 

s t g
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Sajnos,  a  honlapunk  idén  nem  volt  mindig  naprakészen  frissítve,  de  reméljük  jövőre 

megoldódik ez a probléma. 

 

IV. Tárgyi feltételek 
 
IV/1.  Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet 

 
 A  Bartók  Béla  Általános  Iskola  épülete‐  25  éves  működéséhez  képest‐  igen  rossz  műszaki 

  biztonsága 

állapotban volt, mivel hosszú évekig nem volt karbantartva, felújítva. 

Az  elmúlt    5  év  során  sokat  korszerűsödött,  minden  évben  történtek  nagy    és  kisebb 

beruházások. 

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy meghallotta szavunkat és meglátta a problémáinkat, és 

lehetőségéhez képest támogat minket / világítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, vizesblokk 

felújítás, tornaterem felújítás. 

Folyamatosan  arra  törekszünk,  hogy  minél  szebb,  tisztább,  igényesebb  és  korszerűbb 

intézményben  dolgozzunk  és  fogadjuk  tanítványainkat.  Az  idei  tanévet  megelőző  nyáron  is 

történtek ez irányban lépések: 

• ünk   fenntartói támogatásból került kifestésre 4 tanterm

• 2 tantermünkben új linóleum burkolatot raktak le  

• Az  alsós udvaron  levő  színpadot  lebontottuk  és  az  anyag  árából  újat  építünk,  az udvar 

tornaöltözők felöli részén. Betonos színpaddal, ami nem megy tönkre olyan gyorsan, mint 

a  fa,  valamint  a  teteje  is  felszerelhető  lett.  Polgármester  úr  közbenjárásával  díszkő 

burkolatot is kapott. A színpad az Alapítványi napon jól bevált, hát még az ültetett fák is 

nőnek egy kicsit, és árnyékot adnak. 

• Az új szerver gép beüzemelése és a  WIFI hálózat kiépítése, mellyel minden tanteremben 

elérhető a net.   

 

•  2011. szeptember elejére elkészült az iskola udvarán egy Eu.‐Szabvány játszótér,  az ASA 

Hungaria  kft      felajánlásaként.  Kisebb  rongálások  történtek,  a  gyors  intézkedéseknek 

köszönhetően az elején még megtaláltuk a tetteseket. Később feladtuk, mert nem kaptuk 

meg azokat a segítségeket amire szükség lett volna. A kis hibákat azonnal ki kellett volna 

javítani,  kamerát  visszanézni  stb.  sajnos  a  rongálások  mindennaposak,  a  felszerelt 

kamera és a nappali figyelem  ellenére is. 

• A karbantartók  kifestették az iskola folyosói, lábazatot.  
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• Az  iskolaudvaron  a  Föld  napja  alkalmából  nagyszabású  parkosítás  történt, 

Önkormányzati  támogatásból  Vinnai  Tibor  közbenjárásával  több  száz  cserjét,  fát 

ültettünk.  Köszönet értük! 

• Megteremtettük  ebben  az  évben  a  zöld  hulladék  komposztálásának  a  feltételeit, 

komposztálót készítettünk. 

• Komoly gondot  jelentett a  tanév végén  történő csőtörés. Sajnos, nem  lehetett pontosan 

megállapítani,  hogy  a  majdnem  200  méteres  szakaszon  hol  folyik  el  a  víz,  ezért  a 

szakemberek az épületen kívüli rész teljes felújítását javasolták. 

• Az  idei  tanévet    21  osztállyal  kezdtük.  Ahhoz,  hogy minden  osztálynak  saját  tanterme 

legyen, kisebb átalakításokat kellett végezni. Ideiglenesen megszűnt a szabadidős terem. 

Leválasztással két termet alakítottunk ki, belőle és mindkét terem új linóleum burkolatot 

is kapott. A nyelvi  laborban helyezzük el a negyedikeseket, szigetelőfalat építtettünk az 

ebédlő felé. Az ének terem új linóleum  burkolatot és ajtót kapott. 

 

Távolabbi tervek 
• Az épület külső szigetelése és színezése. Fenntartónk pályázik, és keresi a lehetőségeket, 

hogy az épület hőszigetelése mihamarabb elkészülhessen. Ez azért is nagyon fontos, mert 

sokan  a  külső  kép  alapján  ítélnek meg minket,  véleményalkotásuhoz be  sem  lépnek  az 

iskola kapuján. 

• A  bejárati  üvegportálokat  energia‐takarékosság  és  biztonságtechnikai  szempontból  is 

fontos  lenne  cserélni.  Esőzések  alkalmával  rendszeresek  a  beázások.  A  téli  időszakban 

nehezen felfűthetők ezek a helységek. 

• Az iskola és a tornaterem valamint az iskola technika szárnyra átvezető ajtók cseréje is az 

előbbi szempontok alapján szorulnának cserére. 

• A    lépcsőkön  és  a  tantermekben  az    elhasználódott    és  balesetveszélyes  burkolatokat 

szeretnénk kicserélni.   

• A tantermekben és a nevelő szobában a tanári asztalok cseréje időszerű. Nem megoldott 

a  tanáriban  a  39  kolléga  részére  a  tankönyvek  és  eszközök  személyes  felszerelések 

tárolására. 

Mindezek ellenére nem vagyunk elégedetlenek, lassan megoldódnak az épülettel kapcsolatos 

legégetőbb problémáink, tudjuk hogy az Önkormányzat figyel ránk. 

 

IV/2.  Költségvetési  ellátottság,  célok  és  anyagi  feltételek  összhangja,  az 

észszerű gazdálkodás érdekében megtett lépések. 
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Az  iskola  költségvetése  mindig  is  szoros,egyre  szorosabb,  de  az  idei  szinte 

teljesíthetetlennek tűnt. 

Komoly intézkedéseket kellett hoznunk, hogy esélyünk legyen a teljesítésre. 

Lejjebb vettük a fűtést, ahol lehetett ott lezártuk a radiátort, a folyosókon gyengítettük a 

világítást stb. 

Nagyon  fegyelmezetten  spórol  mindenki  az  intézményben,csak  a  legszükségesebb  

dolgok teiből. ra költöttünk. Reméljük, így nem csúszunk ki a körtségvetés kere

A zavartalan működéshez az anyagi feltételek biztosítva voltak. 

 
 

IV/3.  Tárgyi  felszereltség  (személyiségfejlesztést  segítő  játékok  és 
eszközök; tanulást segítő eszközök) 
Sajnos  az  elmúlt  évek  során egyre kevesebb   pénz  jut  a  tanulást  segítő  szemléltető eszközök 

beszerzésére, pótlására. 

Pályázatokat keresünk, és így próbáljuk megoldani a problémát. 

A 2012‐13‐as tanévben az IPR –re szeretnénk pályázni, ami több milliós támogatást jelenthet. A 

pályázat lehetőséget adna bútorok,  tanulást segítő eszközök vásárlására.   

Sikerült azért digitális  táblát és számítógépeket vásárolni, melyek ma már a korszerű oktatás 

elengedhetetlen feltételei. 

 
 
V. Továbbképzések
 
Az Intézmény által anyagilag támogatott továbbképzéseken két kolléga vett részt. 

Hajdúné S. Erzsébet informatika tanári, és Szigeti Márta rajz‐vizuális kultúra tanár végzettséget 

szerzett. 

nerőből / államilag finanszírozott módon/ Baumanné D. Ildikó tanítónak tanul. Ö

 

A TÁMOP pályázatnak köszönhetően két kolléga is továbbképzésen vesz részt.  

 Menkó  Attiláné  fejlesztőpedagógiát,  Fekete  Zoltánné  Marsi  Judit  mentalhigiénét  tanult,  és 

fejezték be tanulmányaikat, sikeres záróvizsgákkal. Gratulálunk! 

Az  intézmány  minde  pedagógusa  részt  vett  a  Nevelési  tanácsadó  által  szervezett  szakmai 

napon. A rendezvény nagyon hasznos volt, nagyon jó tartalmas, érdekes előadásokkal.   

 

VI. A gyermekvédelmi munka áttekintése 



 31

A  gyermekek‐szülők  gazdasági  jellemzői    ‐    kedvezményes  vagy  ingyenes  szolgáltatások 

alakulása: 

Az  iskolánkba  járó  gyermekek  nagy  része  nehéz  körülmények  között  él,  mert  sok  a  csonka 

család,  sokan  munkanélküliek,  illetve  alkalmi  munkákból  élnek,  a  nagycsaládosok  aránya 

viszont nem nagy, közel 10 %. 

A nagycsaládosok ingyen tankönyvhöz jutnak (41 gyerek), és 50%‐os étkezési térítést kapnak 

(15 gyerek). 

 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek  száma:  193,  ez 
tanulóink 45%a. 
Ezek a gyerekek iskolánkban ingyen étkeznek és ingyenesen jutnak tankönyvhöz. Úgy látjuk, ez 

igen nagy segítség ezeknek a családoknak. Szomorú azonban, hogy sokan közülük nem becsülik 

meg ezt a támogatást (ebédlemondás elmulasztása, vagy egyszerűen nem eszi meg a gyerek a 

reggelit, helyette a büfében vásárol). 

Van  néhány  olyan  család  is,  akik  csupán  a  családi  pótlékból  élnek.  Az  ő  helyzetük  valóban 

nagyon  nehéz.  Élelmiszer‐adományokkal  tudjuk  őket  segíteni,  illetve  néhány  gyereket 

ngyenesen viszünk kirándulni, táborozni. i

 
 
Szociális problémák, deviencia 
 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  közül  a  3H‐sok  azok,  akiknek 

sztálynál többet nem végzett . valamelyik szülője 8 általános iskolai o

Ők 94‐en vannak, ez a tanulók 22 %‐a. 

eszélyeztetett tanulónk 62 fő (15%). V

 

Látszik, hogy minden 5. gyermekünk nagyon alacsony szinten kultúrált családból származik, és 

minden hetedik tanulónkat fejlődésében veszélyezteti az otthoni környezete. 

Sajnos, nemcsak a kultúráltság területén vannak elmaradásaik, sok család rossz példát mutat a 

szocializáció terén is.  

Ezek  egy  része  a  román  állampolgárságú  gyerekek.  16  ilyen  tanuló    járt  az  idén  ebbe  az 

iskolába,  nagyon  sok  hiányzással,  nyelvi  és  beilleszkedési  nehézségekkel.  Több  esetben  a 

  isebb gondot jelentett, mint szüleié. gyerek hozzáállása k

Ebben  a  tanévben  egy  gyermek  igazolatlan  mulasztása  haladta  meg  az  50  órát  (Bakai 

Sándor, 8.b). 
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2 magántanulónk volt, mindketten túlkorosak. Egyik sem készült  fel az osztályozó vizsgára. A 

2012.  szeptember  1‐jétől  életbe  lépő,  új  Köznevelési  törvény  értelmében  egyikük  sem  lesz 

tankötelezett. 

Prevenciós munka 
 
A  nehézsorsú  gyerekeket,a  Gyermekvédelmi  felelős,  az  osztályfőnökökkel  és  a  vezetőséggel 

özösen tartja számon, az intézkedéseinket közösen tervezzük és hajtjuk végre. k

 

Ebben  a munkában  partnerünk  a  Kistérség  Szociális  és  Családvédelmi Központja,  valamint  a 

Nevelési  Tanácsadó.  A  védelemre  szoruló  tanulóink  családsegítőivel  jó  kapcsolat  alakult  ki, 

közös  családlátogatás,  a  gyámhatóság  felé  azonos  állásfoglalás,  esetmegbeszélés  kapcsán 

tapasztalhattuk meg, miért előnyös az együttműködés. 

Ebben a  tanévben 20 családnál  járt a   Gyermekvédelmi  felelős, ez 29 gyereket érintett, és 36 

alkalom volt. 

Amikor szükséges volt, kísérte a gyerekeket a Nevelési Tanácsadóba, a Pest Megyei Képesség 

vizsgáló Intézetbe. 

A  hátrányos  helyzetű  családok  nagy  része  ismeri,  többen  keresik    problémáikkal 

gyermekvédelmi felelősünket. 

Úgy  látjuk,  a  folyamatos  kapcsolat,  a  szülők  megfelelő  tájékoztatása  és  az  időben 

megfogalmazódó tanácsok sokat segíthetnek a gyerekek sorsán. Van azonban sok olyan eset is, 

amikor  a  beszélgetés  nem  ér  semmit,  a  szülő  szemünk  előtt  teszi  lehetetlenné  gyermeke 

iskolához, munkához való hozzáállását, és ezzel jövőjét. 

A  tanév  végén  gyermekvédelmi  munkatársunk  elvégzett  egy  30  órás  gyermekvédelmi 

munkával kapcsolatos  tanfolyamot,  amelynek célja a közoktatásban dolgozó gyermekvédelmi 

felelősök  és  a  gyermekvédelemben  dolgozó  szakemberek  kapcsolatának  értelmezése, 

kidolgozása és megvalósítása volt. 

Mivel egy gondokkal küzdő családdal az iskolán kívül még körülbelül 5 intézmény foglalkozik, a 

gyermekvédelem  területeinek  okos  és  használható  összehangolása  találhatna  megoldást  a 

ehézsorsú – és egyre nehezebb sorsú – családok problémáira. n

 

VI/2. Kedvezményes  vagy ingyenes szolgáltatások alakulása 

 

VI/2/1.  Étkezés. 
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Az  iskolánkban  főzőkonyha  működik.  Minden  gyermek  számára  lehetőség  van  az  iskolában 

való étkezésre.  

Nálunk biztosan nincs éhező gyermek.  Tapasztalatunk azt mutatja, hogy   a pocsékolás irdatlan 

méreteket  ölt.    A  gyerekek  többnyire  nem  ismerik,  és  meg  sem  kóstolják  az  egészséges 

táplálkozás alapját jelentő zöldség és főzelékételeket. A nevelés és a szoktatás hiánya sajnos itt 

is  tapasztalható.    Az  intézményben  ezen  a  téren  egyáltalán  nem  tudunk  a  családban  látott 

szokásokra építeni.   

A  fent  említett  okok  miatt  nagy  hangsúlyt  fektettünk  az  ebédlemondások  rendjének  

betartartására,  betartatására.  Az  ingyenesen  étkezők  szüleit  többször  is  értesítettük,  hogy 

számukra  is  irányadó  a  lemondás  rendszere.    Ennek  köszönhetően  év  végére  jelentősen 

csökkent a hiányzó és ingyenesen étkezők le nem mondott ebédjének száma.  

Iskolánkban  étkezők a következő arányban oszlanak meg:  

 

  alsó tagozatos  felső tagozatos 

Ingyen étkezik   104 fő                 67%   80 fő                    71% 

50%  térítéssel étkezik     10 fő                   6%  13 fő                     12% 

teljes árat fizat      43 fő                 27%  19 fő                     17% 

 22 ábra. Az iskolában étkezők térítési díj kategóriái és létszámaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI/2/2. Ingyenes tankönyvellátás 

 

A 20112012es tanévben ingyen jogosultak tankönyveikre: 

Jogusultság megnevezése  Jogosultak létszáma 

1. Tartósan beteg  12 fő      2,5% 

2. Testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több 

2 fő  5% 
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fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, 

3. Pszichés fejlődészavarai miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartósan 
és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, 
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, 
kóros hyperkinetikus vagy kóros 
aktivitászavar), 

58 fő  19% 

4. Három‐ vagy többgyermekes családban 
él, 

34 fő  12% 

5. Nagykorú és saját jogán családi 
pótlékra jogosult, 

0   

6. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül. 

196 fő  65% 

Összesen  302 fő   

23. ábra Az ingyen tankönyvre jogosultak létszámeloszlása 

VI/3. Szociális problémák, deviancia 

• Sok a felszereléshiány a gyerekeknél, vagy mert nem is vettek füzetet, ceruzát, vagy a 

gyerek nem képes órarend szerint bepakolni, otthon felejti a felszerelést. 

• Az igazolatlan hiányzások miatti családi pótlék felfüggesztés több esetben hatásosnak 

bizonyult, de azokban az esetekben, ahol a gyermek  felügyelete, nevelése 

hiányosságokat mutat ez sem visszatartó erő.  

• Azt tapasztaljuk, hogy  a szülők egy része  sértésnek veszi, ha gyermekét nevelő célzattal 

feladatok és elvárások elé állítjuk.  

• Sok család segélyekből él, nincs a gyerek előtt munkába járó szülő példája. 

VI/4. Prevenciós  munka 

Az alábbi területeken végeztünk prevenciós tevékenységet 
A tanu  érintő lók egészségét

• drogprevenció 

• szexuális  felvilágosítás 

• iskolavédőnő által  elvégzett szűrések 

• iskolagyümölcs program  kiterjesztése iskolánk valamennyi tanulójára. 
Szociális hátrányokat csökkentő 

• egélyezési formák felkutatása különböző s

• ruhabörzék 
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• támogatóink által biztosított felszerelések (ceruzák, tollak, füzetek,  stb) szétosztása a 

rászorulók között. 

Tanulá ó si képességeket befolyásol

• Képességfejlesztő szakkörök 
 

VII/1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

 A tanévhez kapcsolódó ünnepek.: Tanévnyitó , Ballagás, Évzáró 
 Nemzeti ünnepekhez és a karácsonyhoz kapcsolódó rendezvények, megemlékezések. 

 Október    6.  
 Október  23. 
 Március   15. 
 Mikulás: Hagyománnyá vált, hogy  fejlesztő pedagógusaink és a tanítőnők az  alsó 

tagozatos gyerekeknek és a Tátika óvodából  meghívott öt csoport óvodásnak 

Mikulás váró műsor, színdarabot írnak és adják elő , amelynek elsöprő sikerének 

idén is tanúi lehettünk. 

Színvonalas,tartalmas, érzelmekre ható műsorokkal emlékeztünk. Az október 23‐i 

uk.  műsorunkat a városi megemlékezésen is sikerrel bemutathatt

 Az iskola speciális kínálatából adódó  szakmai rendezvények. 
• Alsó tagozat:           Felső tagozat: 
• Nyílt nap             Nyílt nap 
• Iskolanyitogató           Öko‐iskolai programok 
• Látogatás az óvodában         Pályaválasztási tanácsadás és szülői 

értekezlet 
 Nyílt nap óvodásoknak •

 
 
 Öko‐iskolai programok:   Projektnapok: 

• Szőlő projekt 
• ja A víz világnap
• A Föld napja 
• dás Hulladékgazdálko
• Zöld iskola udvar 

 ezvényei;  Névadóhoz kapcsolódó rendezvények.: Bartók hét rend
  Kulturális és közösségépítő programok, rendezvények. 
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Kozma László területi informatikai verseny  

• Pest megyei Alkalmazói Informatika verseny 

  Szüreti bál
 Szmk‐ bál 
 Mikulás buli 
 l Farsangi bá
 Nyuszi buli 
 lapítványi  nap  A
 

 Lucálás –népi hagyomány dramatizálása és megismertetése az iskola tanulóival. 
 Bartók témanap: minden gyerek megismerhette Bartók Béla életrajzát, megtanult egy 

ályfi történetét népdalt és megismerte a Fából faragott kir

 Támop 3.2.11 pályázathoz kapcsolódóan: 

• kirándulás,  

• rendhagyó könyvtári óra,  

• Berecz András mese délelőtt, 

• ácsony Sándor témanap,  Szenczi és Kar

•  egészségnap,  

• szülődés, karácsonyi és húsvéti ké

• eny,   rajz és szavalóvers

• atás,  múzeumlátog

• néptánc gála, 

rozhatott Révfülöpön /     •  öko‐tábor. / 20 gyerek ingyenesen tábo
 osok Karácsonyi nyilvános műsora    1.  4. osztály
 2. Farsang  
 ója 3. Kazinczi Szépkiejtési Verseny területi fordul

4. Zrínyi Matematika Verseny területi forduló  

 

 

VII/2.  Városi szintű rendezvények, programok.  

 

Preferált senyek,:  területi, kistérségi, országos ver

• Zrínyi Miklós Matematika verseny 

• Kazinczy Ferenc Szépkiejtési verseny   

• 
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• Országos  Német József  informatika emlékverseny 

• Természettudományos  verseny Országos Herman Ottó 

• impia Országos  Diákol

•  Birkózás, úszás 

• Fitt‐dance Akadémia 

• Városi labdarúgó torna 
Fentieken kívül részt vettünk valamennyi városi szervezésű verseny.  
 

VII/3. A tantestület szakmai (közösségi) rendezvényei. 

 Az alakuló értekezletünk után egy   1 napos ingyenes tréningen vehettünk részt, 

melyre  azért kerülhetett sor iskolánkan, mert  a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum 

Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. és a  Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézet közt létrejött MPA‐KA‐OKM‐14/2010. Támogatási Szerződés 

által biztosított Mentálhigiénés Alapfokú Továbbképzés Pedagógusoknak MAP,  30 órás   

akkreditált  pedagógus‐továbbképzési  programon  ‐  a  tantestületünknek  a   60 % ‐ a   vett 

n   részt. Mentorok : Katona Miklós   és  Iszlai Zoltá

 Tantestületi kirándulás június 1‐jén Hollókőre. 
 

 

VIII.. A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei 
 

n.  Idén sajnos nem büszkélkedhetünk kiemelkedő sikerekkel a központi írásbeli felvételike

Tanulóink többsége érettségit adó  szakközépiskolában tanul tovább, és természetesen a 

gyengébb képességűek szakiskolákat választottak. 

Igyekeztünk úgy irányítani, befolyásolni a pályaválasztást, hogy reális legyen. 

Sajnos még ezen a téren is jellemző az érdektelenség, sok szülő a gyerekre bízza a választást, 

akik csak az osztályfőnökre támaszkodhatnak. 

 



ös
sz

es
en

: 

6-10. 
Helyre 
vették 

fel 

11-15. 
Helyre 
vették 

fel 

1. Helyre 
vették 

fel 

2. Helyre 
vették fel

3. Helyre 
vették fel

4. Helyre 
vették fel

5. Helyre 
vették fel

 

25 6 8 1 1 0   41 2007-2008 tanév 

21 8 9 4 1 2   45 2008-2009 tanév 

28 7 6 8 4 1   54 2009-2010 tanév 

20 5 7 4 0 4 1 41 2010-2011 tanév 

40 9 5 1 2 1   58 
                
2011-2012 tanév 

 

25. ábra Tanítványaink  középiskolai beiskolázásának  alakulása 2007-től 2012-ig, a 

különböző          iskolatípusok szerint. 

Örvendetes, hogy  végzős tanulóink csanem 70%‐a  az első helyen megjelölt iskolában 

folytathatja tanulmányait. Köszönhető, a reális iskolaválasztásnak és a helyes 

pályaorientációnak, valamint az osztályfőnökök  munkájának. 

 

IX. Pályázatok, saját bevételek alakulása, Alapítvány 

• Élelmiszerbankos adomány  

• Önkormányzati ösztöndíj:40 fő 

• 
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TÁMOP 3.2.11. Együtt a kultúráért : :  3.000.000 Ft. 
• A  tanórán  kívüli  szabadidős  tevékenységek  és  az  informális  tanulás  segítésére  kiírt 

pályázatban  kedvezményezettként veszünk részt.  A  pályázatban a pestimre  Gloria del 
Sol  alapítvány    segítségével  tudtunk  részt  venni.  A  projekt  ideje  a  2011/12‐es  tanév. 
Támogatást  kaptunk  heti néptánc szakkör, havi egyszeri kirándulás, iskolai művészeti 
és sport versenyek, ill a nyári tábor lebonyolításához. 
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• TÁMOP 3.1.5 Fejlesztéssel a fejlődésért  a Bartók Béla Általános Iskolában 

• Gyermekvédelmi felelős képzés  Szegeden 

• Iskolatáska pályázat  60.000 Ft

Gyermekvédelmi  felelősünk  készítette  el  a  pályázatot,  melyben    az  alsó  tagozatos  diákok 

rajzaikkal  pályázhattak  rászoruló  társaik  számára  iskolatára.  A  beérkezett  rajzok  alapján  10  

gyermek vehetett át az évnyitón  egy egy jól felszerelt iskolatáskát. 

:  

• Elmü pályázat:50.000 Ft 

Szabadidő szervezőnk által  készített pályázat  segítségével juthattunk sport és játékszerekhez. 

Labdák, tollasok, ugrálókötelek, ping‐pong  ütők és labdák a napközi készleteit gazdagították. 

• Köszönjük SIÓ : 250.000 Ft 

Gyermekvédelmi  felelősünk  készítette    azt  a  pályázatot  melyben    rostos  üdítőket, 

gyümölcsleveket  és  sok  gyümölcsös  finomságok  tudtunk      több  napon  keresztül  iskolánk 

minden tanulója számára biztosítani.  

 

Beadott, elutasított pályázatok:  

• Határok nélkül tanulmányi kirándulás Kárpátaljára. 

• Comenius pályázat tanulók és felnőttek részére  

 

Beadott, de még nem elbírált pályázatok: 

• SIÓ iskolatáska program  

• TÁMOP 5.6.11. Bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése 

• Önkormányzat Comenius pályázat felnőttek részére 

• TÁMOP  3.4.3. Tehetséggondozó pályázat 

 
A Bartók Alapítvány működése 

Célja:
1. Hátrányos helyzetű tanulók támogatá

 g támogatása. 
 sa. 

2. Szabadidős tevékenysé
 sa 3. Bartók díj létrehozá

éggondozás. 4. Tehets
Kuratórium:  

• ás Marann, , Ferentzi Zsolt, Fekete Zoltánné. Vinnai Tibor Bal
ek száma 3 • Ülés

Bevételek:
SZJA 1%‐a,  az  SZMK bál  bevétele.  
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Támogatást nyújtott:  
o 50‐100%‐ban nevezési díjakhoz. 
o éhez. Rendezvények szervezési,költség
o Jutalomkönyvek beszerzéséhez. 
o Klímaberendezés megvásárlásához. 
o Alapítványi nap megszervezéséhez. 
o Évente Alapítványi díjat adományoz egy felnőtt és egy gyermek részére. 

 

X.  Kapcsolat más intézményekkel 

Horizontális kapcsolatok: 

• A város  iskoláival  nagyon jó munkakapcsolat alakult ki. Segítjük, támogatjuk egymást, 

szívesen megyünk egymás rendezvényeire. 

Általános az a hozzáállás .hogy együtt a gyáli gyerekekért. 

• Körzeti óvodával 
Igyekszünk megmutatni a nálunk folyó munkát. (Szakmai napok, bemutató órák, 

bemutató foglalkozások, közös  ünnepségek, Iskolanyitogató )  

Számítunk az óvónénik támogató javaslatára az iskolaválasztásnál. Tudjuk az Ő 

véleményükre adnak a szülők. Annak érdekében, hogy tanítóink jobban megismerhessék 

leendő tanítványaikat negyedévente 1‐2 alkalommal látogatást tesznek az óvodai 

csoportokban.   

Hetente egy alkalommal,  péntek délutánonként átadjuk a tornatermet a Tátika   óvoda 

ovisainak. 

A Nevelési tanácsadóval, Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal,  Szakmai 

szolgáltatókkal  mindennapos kapcsolatban vagyunk és kölcsönösen igyekszünk segíteni 

egymás munkáját 
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Iskolánk működéséhez Pápai Mihály Polgármester Úr,  Pánczél Károly Alpolgármester Úr  és 

Gyál város Képviselőtestülete nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a 2011‐2012‐es tanévben.  

 

Hálásak vagyunk elkötelezettségükért  a gyáli,    azon belül  a Bartók Béla         Általános  Iskola  

pedagógusainak, alkalmazottainak megbecsüléséért.  

Jó érezni, hogy munkánkra figyelnek és értékelik is azt.  

A  többször adódó,  várható vagy váratlan  technikai problémák megoldása sem    születhetett 

volna meg,  rugalmasságuk és segítőszándékuk nélkül.      

z iskolánk folyamatos felújítási munkálatait,  szívügyeiknek érző támogatásukat köszönjük. A

 

Külön  köszönjük  iskolánk  helyi  képviselőjének  Vinnai  Tibor  Úrnak  a  Bartók  Alapítvány    

kuratóriumának  elnökének  az  alapítványban  végzett  munkáját,  a  mindenkori  jelenlétét  és 

se ggítségét, és az iskolaudvar parkosításához szüksé es erkölcsi és anyagi támogatást. 

Az  intézmény  igazgatási, mindennapi  ügyeiben,  új  törvények  értelmezésében        /  előadás/ 

nagyon sok segítséget Gyál Kistérségi Iroda dolgozóitól és vezetőjétől, Csepregi Pálnétől.  

Köszönjük!  

Tisztelettel:  

        Baranya Tib

 

             orné 

               igazgató 

  Fekete Zoltánné                      Baloghné B. Mária

gatóhelyettes                                igazgatóhelyettes    igaz

          

     és a Bartók Béla Általános Iskola alkalmazottai  
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 Tárgy: Javaslat az Eötvös József Közgazdasági 

Szakközépiskola 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 az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola  
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. november 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
 

2011-2012. évi beszámolója 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Gyál, 2012. augusztus 29. 
 

 
 
 

Készítette: Hajdú Éva 
                            igazgató 
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Bevezető 
 
 
 
A 2011-2012-es tanévet iskolánk megváltozott körülmények között kezdte: az általános iskola a nyár 

folyamán visszakerült a Bartók Béla Általános Iskolába. A lecsökkent csoportszám lehetővé tette, 

hogy a Diákönkormányzat végre önálló helyiséggel rendelkezzen, s hogy együttműködési 

megállapodás alapján a pesterzsébeti székhelyű Nagy-Szivárvány alapítványi iskola pincér-szakács 

szakiskolai kilencedik osztályát közismereti tárgyak oktatására befogadjuk. A megállapodást a 

képzésben részt vevő gyáli diákok magas létszáma indokolta. A 2012-2013-as tanévben már két 

évfolyam tanul itt, egy-egy osztállyal. 

Bukások és a tankötelezettség megszűnése, valamint magánéleti változások miatt oly mértékben 

csökkent a két tizedik osztály létszáma, hogy a tanévre össze kellett vonnunk őket, így a 2011-12-es 

tanévet egy 11. osztállyal indítottuk.  

Igény hiányában megszűnt a tanár- és diákétkeztetés, egyetlen étkező diákunknak kérésre „házhoz 

szállították” az ebédet. 

Megszűnt az általános iskolás korosztályhoz közelálló karácsonyi műsor és vásár, helyette projektnap 

keretében ajándékokat készítettek középiskolás és szakképzős diákjaink a nyugdíjasoknak, s ez 

ajándékozónak és ajándékozottnak egyaránt nagy örömöt szerzett. 

Hiányoztak a városi versenyek, hiszen rajtunk kívül nincs középiskola, így berken belül rendeztük 

szokásos versenyeinket. 

A városi évfordulók alkalmából az Arany János Művelődési Ház és Könyvtárral együtt várostörténeti 

és ismereti vetélkedőt szerveztünk, komoly elvárásokkal, színvonalas megvalósítással és méltó 

díjakkal. 

Iskolánk adta a március 15.-i városi ünnepély műsorát, formabontó és lélekkel telt előadás volt. 

Először volt lehetőségünk irodai asszisztens szakmában képzést hirdetni, de újdonság lévén ebben a 

tanévben még túl alacsony volt a jelentkezők száma ahhoz, hogy el is indíthassuk. A júniusi 

beíratkozások alapján viszont a 2012-2013-as tanévben már indítunk kilencedik osztályt. Ehhez 

fokozni kellett „reklám tevékenységünket”, időt és fáradságot nem sajnálva.  

Önerőből és polgármesteri hozzájárulással megtörtént iskolánk külső falainak festése, talán ez is 

hozzájárult a jelentkezések növekedéséhez. 

Az átszervezés következtében az iskolát segítő alapítvány kuratóriumának tagjai lemondtak, s az 

eljárás nehézkessége miatt az új kuratórium csak 2012 őszén állhat fel.  

Pedagógus álláshelyeink száma értelemszerűen csökkent, s néhány olyan kolléga is távozott, akik a 

középiskolai képzésben is szerepet kaptak. Az üres álláshelyeket meghirdettük és pályázat útján 

betöltöttük. Nevelőtestületünk fiatalabb, ambíciózusabb, lendületesebb lett. 

Mindennapi tevékenységünket kevéssé befolyásolta, de a közhangulatot annál inkább az a sok 

változás, mely részben 2013. január elsejétől valósul meg: az új közoktatási törvény, a tankötelezettség 

16 évre történő csökkenése, az állami működtetés és fenntartás. 
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I.A szakmai munka áttekintése 
 
 
a) Statisztikai adatok 

 
 

Tanulói létszám összesen: 240

     - alsó 

     - felső 

     - középiskola 145

     - szakképzés 28
     - levelező 67

SNIGY összesen: 0

     - alsó 0

     - felső 0

Magántanulók összesen: 8

     - alsó 0
        - ebből felkészítést kap 0

     - felső 

        - ebből felkészítést kap 

     - középiskola 9

        - ebből felkészítést kap 4

Bukások összesen 1-2 tantárgy: 34
               % 9,02

        - ebből alsós 0

               % 0

        - ebből felsős 0

               % 0

        - ebből középiskolás 34
               % 15,86

        - ebből szakképzős 6

               % 21,43

Bukások összesen 3 v. több tantárgy: 41

               % 17,08

        - ebből alsós 
               % 

        - ebből felsős 

               % 2,47

        - ebből középiskolás 40

 

               % 27,59
        - ebből szakképzős 1
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               % 3,57

Kitűnő tanulók összesen: 0

               % 

        - ebből alsós 

               % 

        - ebből felsős 

               % 
        - ebből középiskolás 

               % 0,00

        - ebből szakképzős 

               % 0,00

Hiányzások összesen / nap/fő /: 28

        - ebből igazolt alsós 
        - ebből igazolt felsős 

        - ebből igazolt középiskolás 18

        - ebből igazolt szakképzős 6

        - ebből igazolatlan alsós 

        - ebből igazolatlan felsős 

        - ebből igazolatlan középiskolás 3
        - ebből szakképzős 

SNIGY hiányzások  összesen: 
        - ebből igazolt alsós 

HHH összesen: 8

        - ebből alsós 

        - ebből felsős 
        - ebből középiskolás 7

        - ebből szakképzős 1

HH összesen: 20

        - ebből alsós 

        - ebből felsős 

        - ebből középiskolás 20
        - ebből szakképzős 0

SNIGY HH összesen: 
        - ebből alsós 

        - ebből felsős 

8. osztályosok összesen: 
továbbtanulás: gimnázium 
                      szakközépiskola 

                      szakiskola 

                      nem tanul tovább 

Versenyeredmények: 
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Országos összesen: 
1. hely 

2. hely 

3. hely 

további helyezések     4-6. 

                                7-12. 

                               12-20. 
                               20-30. 

Megyei, területi összesen: 
1. hely 

2. hely 

3. hely 

további helyezések     4-6. 
                                7-12. 

                               12-20. 1

                               20-30. 

Városi összesen: 
1. hely 

2. hely 
3. hely 

további helyezések     4-6. 1

                                7-12. 

Levelező versenyek összesen: 0
 
 

 
 
b) Az oktató munkában elért eredmények 

 
 

Szakképzés:  

 

A szakmai munkaközösség tevékenységei főleg a végzős 14. évfolyam oktatási nevelési 

programjához, valamint az oktatás tárgyi, metodikai módszereinek bővítéséhez kötődtek. Az 

érettségire épülő szakképzésben résztvevő tanulóknál a készségbeli hiányok és azok 

előzményeinek kitapintása elsőrendű pedagógusi feladat. Ezért a mindennapi  munkájával 

felelősen elszámolni tudó/óhajtó tanár által feltett mindennapos kérdés a következő kell, hogy 

legyen: Mit kell tennie a pedagógusnak fejlesztő törekvés címén azért, hogy a készségek, 

mint automatizálódott műveletek kialakításában tevékenységük optimálisan eredményes 

legyen, és a készségek kialakulásában megmutatkozó deficiteket meg lehessen előzni?? 

Ezt megválaszolandó tűztük ki főbb tevékenységeink:   
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Az informatikai--számítástechnikai lehetőségekről az oktatás, a tanítás folyamatában, 

értékelést és javaslattervet adott le Kozma Áron októberben 

 

 Vomberg Gabriella  14.  évf.  Alkalmazott  informatika , Dobai Enikő 14. évf. Szerződéses 

feladatok kialakításának gyakorlata, Zsindely Andrea 13. évf. Üzleti marketing, Bárány 

Imréné Papp Edit 13. évf. Kommunikációs tréning tárgyakból tartott nyílt órát, melyeket 

előremutató, hasznosítható megbeszélések, értékelések követtek.  

Ezen tevékenységek is igazolták, hogy az órai munka olyan feladatszériákból felépülő 

folyamat kell, hogy legyen, amely a fejlesztő hatást elindítja, indukálja a tanulókban és majd  

„kikényszerített” akciókban tárgyiasítja. Az önálló logikus gondolkodás alacsony fejlettségi 

szintjét, a problémamegoldó gondolkodás képességének hiányát tapasztaljuk a tanulóknál. 

Szakmai együttműködési megállapodás kidolgozása és ennek alapján a 14. évfolyam szakmai 

gyakorlatának megszervezése, ellenőrzése, végül a gyakorlat teljesítése után egyénenkénti 

minősítés és a gyakorlat teljesítéséről igazolás kiállítása. Öt budapesti és három vidéki 

önkormányzat együttműködésével folytattuk ezt a munkát. Az együttműködés anyagát 

Szakmai befogadó nyilatkozatok, a szakmai gyakorlatról kibocsátott igazolások, szakmai 

gyakorlati beszámolók és az önkormányzatokkal kötött, aláírt Együttműködési 

megállapodások igazolják.  

A tárgyi eszköz és oktatási segédeszköz gazdagítása egy felújított számítástechnikai terem 

felszerelése és beüzemeltetése révén valósult meg, amelynek fő koordinátora Horváth Győző 

rendszergazda és Kulifay László oktatási technikus volt.  

2012 februárjában megtörtént a Cobra Conto könyvvelési program számítógépekre való 

telepítése az újonnan beüzemelt számítógépteremben. Az oktatást a szoftvert 

rendelkezésünkre bocsátó cég szakképzési tanfolyamán való részvétel nem előzte meg ezúttal, 

mivel ezen korábban már munkacsoportunkból rendszergazda kollégánk és Dobai Enikő részt 

vettek. Ezt követően kezdtük el a könyvvitel tanítását is a 13. évfolyam tanulóinál. Ennek a 

programnak az alkalmazása a 14. évfolyamon újabb tantárgy, a pénzügyi-számviteli 

informatika keretében lesz folytatása. 

2011. október-novemberében leadtuk a felnőttképzési akkreditációhoz szükséges 

szakmai csomagot a Felnőttképzési Akkreditációs Testületnek. Az akkreditációs eljárás során 

az ellenőrzés mindent rendben talált a szakképzés területén, ahhoz hogy megkapjuk a 

felnőttképzési akkreditációt  



Két pályázatot adtunk le a szakmai munkaközösség tagjainak és a többi 

munkaközösség vezetőinek a bevonásával az Iskolai tehetséggondozásra és az Innovatív 

iskolafejlesztésre vonatkozóan 50 millió Ft összegre pályázva. 

Előkészítettük az Energiatakarékos működtetésre vonatkozó pályázat leadásához 

szükséges dokumentációt, a szükséges energiauditálás folyamatát megszerveztük, az elkészült 

audit adatait utólag értékeltük.  

A végzős 14. évfolyamot sikeresen szakvizsgáztattuk , 100%-os volt a vizsgázók 

aránya, teljesítményük pedig négyes átlagminősítést kapott.  

  Több cég is megkeresett Budapestről, végzős tanulóink iránt érdeklődést 

tanúsítva és továbbtaníttatást ígérő alkalmazást ajánlva.   

 

Középiskola 
 

Kilencedikeseink jelentős része gyenge átlaggal érkezik iskolánkba, elsősorban a 

matematika jegyek jelzik azt, hogy az alapvető műveletekkel sincsenek tisztában. Az 

elégséges sokszor nem elégséges, s ezt a központi felvételi pontszámai is bizonyítják, nem 

csak a szaktanári jelentések  

 

   
 
Ebben az évfolyamban a legnagyobb az évismétlők aránya. A pedagógusoknak meg kell 

küzdeni azzal, hogy sok diák már félévkor feladja, nem is próbál teljesíteni. A komoly 

hiányosságokat az alapok ismétlésével kellett pótolni az első hónapokban. Leginkább 

azokból a tárgyakból gyenge a teljesítmény, amelyek otthoni gyakorlást követelnének. A 

felzárkóztatást iskolai keretek között biztosítjuk, ha lehet. 

 

Idegen nyelvből  - ha nem is olyan mértékben, mint matematikából – szintén magas a 

bukások száma, az otthoni felkészülés teljes hiánya mellett a nagyon gyenge hozott 

nyelvtudás és a készségek fejletlensége is szerepet játszik ebben. A felsőbb évfolyamokban 

emelkedik a nyelvtudás értéke, az érettségi eredmény pedig 6 tizeddel felülmúlta a 12. év 
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végi eredményt, ami az érettségi szünet jó felhasználását, az érettségi felkészítő órák 

fontosságát tanúsítják. 

A tanulók szociokulturális háttere is meghatározó: a gyermek tanulmányi előmenetele nem 

fontos, fogadóórákon kilencedikben 1-2 szülő jelenik meg. 

A szövegértési problémák a reáltárgyak elsajátítását csaknem lehetetlenné teszik egyes 

tanulók számára. 

A magasabb évfolyamokon a tanulók már jobban képesek igazodni a követelményekhez, 

szorgalmasabban készülnek a tanórákra, s  ennek látható eredménye van: 7-8 tizedet ugrik a 

tantárgyi átlag. 

Természetesen ekkorra a lemorzsolódás is javítja az átlagot, mint ahogy a kilencediket 

ismétlők többnyire rontják a feljövők amúgy is gyenge eredményét. 

Az érettségi eredmények tükrözik a fent leírtakat: 

a, nappali tagozat: nincs bukás, de a 25 főből 17 elégséges eredményt ért el matematikából, 7 

fő közepest, s csak 1 fő jót. 

Magyar nyelv és irodalomból 9 elégséges,11 közepes, 7 jó eredmény született, jeles nem. 

A legjobb eredmények angol nyelvből és történelemből születtek, ezt követi az informatika. 

 

A kördiagram a nyolcadikból hozott jegyeket és az érettségi eredményeket veti össze e két 

tárgyból ( a hozott jegy elégtelen azt jelenti, hogy az augusztusi javítóvizsgán ment át a diák, 

ill. engedték át a diákot). 
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b, levelező tagozaton egy bukás történt, 14 elégséges, 3 közepes matematikából. 

Magyar nyelv és irodalomból 1 elégtelen, 5 elégséges, 8 közepes, 4 jó eredmény született, 

jeles itt sem. 

 

Első alkalommal tett 11.-es diákunk előrehozott érettségit biológia tárgyból, jó eredménnyel. 

 

 

c) Mérések 

 

Diákjaink a 2010-es és a 2011-es méréseken is átlag alatt teljesítettek, ezért intézkedési 

tervünk alapján a 2011-2012-es tanévben a tizedik évfolyamon heti egy kompetencia 

fejlesztő foglalkozást iktattunk be. Ennek eredményességét sajnos csak 2013-ban ismerjük 

meg, de a tempó növekedése és egyes feladattípusok rutinszerűbb elvégzése megfigyelhető 

volt már néhány hónap után. A fejlesztő órákat a 2012-2013-as tanévben  a kilencedik 

évfolyamra is szeretnénk kiterjeszteni. 

 

 
d) A nevelő munkában elért eredmények 
 
Minőségirányítási kézikönyvet állítottunk össze., amely honlapunkon megtalálhatóA 

középiskolai pedagógiai programtól független Szakmai pedagógiai programot 

véglegesítettünk és fogadtattunk el a szakmai munkaközösséggel és a fenntartói képviselettel. 

A Diákönkormányzat elsősorban arra törekedett, hogy a diákprogramok alkalmával ne a 

közízlést, hanem a jó ízlést szolgálja, mutassa, fogadtassa el. A szokott üdítőket felváltotta a 

teaház, nagyon pozitív visszajelzésekkel. 

A régi könyvtár helyiséget kapták meg, kifestették, berendezték, kaptak számítógépet plakát 

gyártáshoz.nagyon örültek és azóta is lelkesen szépítik. 
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Minden fegyelmi tárgyaláson képviselték a diákokat, s érett módon segítettek a 

döntéshozatalban. 

Programjaink szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállaltak, többször sikeresen 

kezdeményeztek. 

 

II. Személyi feltételek  
 
 

A pedagógusok végzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő, szakmai felkészültségükről az 

érettségi elnökök jegyzőkönyvben is elismerően nyilatkoztak. 

A régi beidegződéseket felváltotta a diákot partnernek tekintő oktatás-nevelés, de egyes esetekben, 

s ezt bizonyítja a néhány eredményes fegyelmi vizsgálat és tárgyalás, a formális szigorra nagy szükség 

van. A szülők 11. évfolyamban már együttműködők. 

Az átszervezés miatt és az új szakok miatt is új kollégákat kellett keresnünk, a szakképzésen ezt 

főleg óraadókkal oldjuk meg, hiszen szerteágazó, specifikus ismeretekre kell viszonylag alacsony 

óraszámban oktatókat találnunk.  

 

Létszám- és bérgazdálkodás: 
 
LÉTSZÁM ALAKULÁSA: 
 
Költségvetési létszámkeret: 42 fő (főfoglalkozású 40 fő, részmunkaidős 2 fő) 
 
Ténylegesen betöltött alkalmazotti létszám:  36 fő 

Főfoglalkozású dolgozók  34 fő 
• Pedagógus középiskola  15 fő 
• Pedagógus szakképzés  2 fő 
• Pedagógus felnőtt oktatás  2 fő 
• Rendszergazda   1 fő 
• Oktatás technikus  1 fő 
• Gazdasági dolgozó  5 fő 
• Iskolatitkár  1 fő 
• Takarító  6 fő 
• Portás  1 fő 
• Karbantartó  2 fő  

 
• Részmunkaidős dolgozók   6 fő 
• Portás  1 fő 
• Takarító  1 fő 
• Pedagógus   4 fő 
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Üres állások: 
  
Középiskolai szakfeladaton teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő pedagógus, valamint egy 

fő könyvtáros betöltetlen álláshellyel rendelkezik az Intézmény.  

Könyvtárosi feladatokat jelenleg egy fő pedagógus munkaidejében látja el.  

 

Az álláshelyek bérét helyettesítésre, valamint óraadó tanárok megbízási díjának kifizetésére 

fordítja az intézmény.  

 

 

III. Gyermekvédelmi munka áttekintése 

 

 A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a közoktatási 

törvény szabályozza.( a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény) 

 

 
Elvégzett feladatok 
 

• Több alkalommal beszélgettünk tanulókkal, illetve a tanulók szüleivel, a 

gyermekek mentális problémáival kapcsolatban.  A háttérben komoly családi 

problémák derültek ki, amelyek előidézhették ezeknek, a diákoknak a lelki sérüléseit. 

Megtörtént a kapcsolat felvétel a megfelelő szakszolgálatokkal, szakemberekkel 

(pszichológus, pszichiáter, családgondozó, kórházba vittünk két alkalommal tanulót, 

orvosi ügyeletre két alkalommal). 

 

• A rendelkezések szerint a magántanulói kérelem engedélyezéséhez javaslatot kell 

kérni a családsegítő szolgálattól. A javaslatkérő dokumentum elkészítése és a 

kapcsolatfelvétel a családgondozóval minden alkalommal megtörtént. 

 
 

• Több alkalommal rendeztek a társintézmények (Nevelési Tanácsadó, Családsegítő 

Szolgálat) szakmaközi konferenciákat. Magas színvonalú drogprevenciós előadást 

tartott Zacher Gábor főorvos, a Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai toxikológiai 

osztály vezetője. 

 



• Április elején, az Eötvös napon tartottak hasznos és sikeres bemutatót IFELORE 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének tagjai. A kapcsolatfelvétel és az 

időpont egyeztetés jóval korábban megkezdődött.  

  

 

 

 

• Hasonló kezdeményezés volt a Föld napján meghívott dr Kreiner György előadása. 

A droggal kapcsolatban foglalta össze gondolatait, amely megrázó erővel hatott a 

hallgatóságra. 

 

                       

• Az igazolatlan hiányzások változatlanul a leggyakoribb esetei voltak, és a legtöbb 

feladatot adták a kollégáknak és a gyermekvédelemnek.  

• A Nevelési Tanácsadóba 3 tanuló adta be vizsgálati kérelmét tantárgyi felmentés 

miatt. 

• Fegyelmi tárgyalások:  

Szigorodott a dohányzással kapcsolatos törvényi rendelkezés, mely az iskolára vonatkozóan is 

februártól érvénybe lépett. A diákok egy része dohányzik, így ezt a kérdést az iskola falain 

belül is szigorítani kellett. Fegyelmi bizottság alakult a tantestület meghatalmazása alapján és 

havi rendszerességgel fegyelmi tárgyalás tartottunk. Nem csak a dohányzás miatt kerültek a 

diákok a bizottság elé. Verekedés, gyújtogatás, rongálás miatt indult fegyelmi tárgyalás. 
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https://picasaweb.google.com/102298666746061303283/2012EOTVOSNAP
https://picasaweb.google.com/102298666746061303283/FOLDNapja
https://picasaweb.google.com/102298666746061303283/FOLDNapja
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A második félév folyamán 26 tanuló állt a fegyelmi bizottság elé. Közülük négyen több 

alkalommal is megsértették a házirendet, illetve a Közoktatási törvényt. 

Kiemelten értékelendő a kollégák segítő együttműködése, melynek során több olyan 

problémát tudtunk feltárni, ahol jelzésük meghatározó értékű volt. 

 
IV. Továbbtanulás 
 

 31 fő érettségiző közül 4 fő főiskolán, 10 fő felső fokú OKJ-s képzésben tanul tovább. 

1 fő nem érettségizett és külföldre távozott, 1 fő nem tanul és nem is dolgozik, szakmát tanul legalább 

3 fő, a többi munkát vállalt. 

2 fő csak  fizetős főiskolai helyre jutott be, ezt nem tudták vállalni. 

 

V. Továbbképzés 

 

Önerőből vett részt nyelvi továbbképzésen 1 fő, pályázati pénzből 1 fő SNI-s tanulók fejlesztése c. 

képzésen, 1 fő pedig differenciált képességfejlesztés c. továbbképzésen vett részt. 

Krónikus hiányban szenvedtünk évek óta megfelelő végzettségű informatika tanárokban, 2011. 

szeptembertől 1 fő, 2012. szeptembertől még egy fő kezdte meg tanulmányait egyetemen, az iskola 

tavaly 80%-ot fizetett, az idén egyikük tandíjmentes (1,5 éve van hátra), a másik képzés 53%-át tudjuk 

fizetni ( 1 év).  

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat az Zrínyi Miklós Általános Iskola 

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 Zrínyi Miklós Általános Iskola 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. november 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
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I. Szakmai munka áttekintése 
a.) Statisztikai adatlap elemzése, indoklása 

 
 

Zrínyi Miklós Általános 
Iskola 2012.06.20  

 Zrínyi összesen 
Tanulói létszám összesen: 529 529 

- alsó 236 236 
- felső 248 248 

- középiskola  0 
- szakképzés  0 

- levelező  0 
SNIGY összesen: 45 45 

- alsó 18 18 
- felső 27 27 

Magántanulók összesen: 1 1 
- alsó  0 

- ebből felkészítést kap  0 
- felső 1 1 

- ebből felkészítést kap 1 1 
- középiskola  0 

- ebből felkészítést kap  0 
SNIGY magántanulók 

összesen:  0 
- alsó  0 

- ebből felkészítést kap  0 
- felső  0 

- ebből felkészítést kap  0 
Bukások összesen 1-2 

tantárgy: 17 17 
% 3,21  

- ebből alsós 6 6 
% 2,54  

- ebből felsős 11 11 
% 4,44  

- ebből középiskolás  0 
%   

- ebből szakképzős  0 
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%   
SNIGY bukások 1-2 
tantárgy összesen: 0 0 

% 0,00  
- alsó  0 

% 0,00  
- felső  0 

% 0,00  
 Zrínyi összesen 

Bukások összesen 3 v. 
több tantárgy: 13 13 

% 2,46  
- ebből alsós 5 5 

% 2,12  
- ebből felsős 8 8 

% 3,23  
- ebből középiskolás  0 

%   
- ebből szakképzős  0 

%   
SNIGY bukások 3 v. több 

tantárgy összesen: 8 8 
% 17,78  

- alsó 4 4 
% 22,22  

- felső 4 4 
% 14,81  

Kitűnő tanulók összesen: 45 45 
% 8,51  

- ebből alsós 38 38 
% 16,10  

- ebből felsős 7 7 
% 2,82  

- ebből középiskolás  0 
%   

- ebből szakképzős  0 
%   

SNIGY kitűnő tanulók 
összesen: 5 5 
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% 11,11  
- alsó 4 4 

% 22,22  
- felső 1 1 

% 3,70  
 Zrínyi összesen 

Hiányzások összesen / 
nap/fő /: 212 212 

- ebből igazolt alsós 120 120 
- ebből igazolt felsős 82 82 

- ebből igazolt 
középiskolás  0 

- ebből igazolt 
szakképzős  0 

- ebből igazolatlan alsós 4 4 
- ebből igazolatlan felsős 6 6 

- ebből igazolatlan 
középiskolás  0 

- ebből szakképzős  0 
SNIGY hiányzások  

összesen: 166 166 
- ebből igazolt alsós 63 63 
- ebből igazolt felsős 43 43 

- ebből igazolatlan alsós 25 25 
- ebből igazolatlan felsős 35 35 

HHH összesen: 67 67 
- ebből alsós 25 25 
- ebből felsős 42 42 

- ebből középiskolás  0 
- ebből szakképzős  0 

SNIGY HHH összesen:  0 
- ebből alsós  0 
- ebből felsős  0 
HH összesen: 131 131 
- ebből alsós 82 82 
- ebből felsős 49 49 

- ebből középiskolás  0 
- ebből szakképzős  0 
SNIGY HH összesen: 32 32 

- ebből alsós 14 14 
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- ebből felsős 18 18 
8. osztályosok összesen: 58 58 

továbbtanulás: 
gimnázium 9 9 

szakközépiskola 26 26 
szakiskola 22 22 

nem tanul tovább 1 1 
 Zrínyi összesen 

SNIGY 8. osztályosok 
összesen: 12 12 

továbbtanulás: 
gimnázium  0 

szakközépiskola 12 12 
szakiskola  0 

nem tanul tovább  0 
Versenyeredmények:  0 
Országos összesen: 3 3 

1. hely  0 
2. hely  0 
3. hely  0 

további helyezések     4-6.  0 
7-12.  0 

12-20.  0 
20-30. 3 3 

Megyei, területi összesen: 39 39 
1. hely 20 20 
2. hely 1 1 
3. hely 3 3 

további helyezések     4-6. 10 10 
7-12. 5 5 

12-20.  0 
20-30.  0 

Városi összesen: 63 63 
1. hely 11 11 
2. hely 13 13 
3. hely 14 14 

további helyezések     4-6. 18 18 
7-12. 7 7 

Levelező versenyek 26 26 
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összesen: 

1. hely 2 2 
2. hely 4 4 
3. hely 1 1 

további helyezések     4-6. 3 3 
7-12. 1 1 

12-20. 2 2 
20-30. 13 13 
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A tanévenkénti  létszámemelkedés folyamata nem állt meg. Tavaly 503 fő volt az év 
végi létszám, az idei tanév végén 529 fő. Jelen pillanatban pedig 540 fő. A tervezett 
két első osztály helyett három első osztály indítására kellett engedélyt kérnünk a 
fenntartótól.  
 Az SNI tagozat tavalyi 46 fő tanuló helyett idén 45 fő. A végleges létszám itt mindig 
október végére stabilizálódik, a szakértői  határozatok elkészültével. A határozatok 
nagyon  sokáig készülnek el, folyamatosan okoz problémát egész évben, plusz a 
normatíva- elszámolásnál az idén már az is gond, hogy nem helyesen írják rá a 
TANKÉP-nél az iskola nevét, vagy  címét. Most jutottunk el odáig, hogy magántanuló 
jelenleg nincs intézményünkben, nagy vívmány, mert korábban mindenféle 
„ürüggyel” próbálták a szülők ezt a jogviszonyt kérni.  
A magas osztálylétszámok ( 33 fő) , s az ide integrált problémás gyerekek oktatása-
nevelése embert próbáló teljesítményt kíván. Ez a tendencia évről-évre fokozódik.  
Célunk: minden tanévben a bukások számának csökkenése. 
A javítóvizsgára utaltak száma 17, ami tavaly 26 volt.  Ismétlésre utaltak 13 fő. 
Remélhetőleg a javító- és  osztályozóvizsga után a bukásarány 2-3 % lesz, a  tavalyi 
3,1 % helyett. Ezt az eredményt, ha az  iskola tanulóinak összetételét, és a városban – 
„egyetlen” specialitással rendelkező tagozatokat ( SNI – Ifjúsági tag.)  nézem, akkor 
nem tartom rossznak.  
Nemcsak az oktató-nevelőmunka nehezebb e tagozatok jelenlétével, hanem az 
iskola összes dokumentum kezelése, jelentése, normatíva igénylése, elszámolása, stb.  
A 11 fős alsós bukás egyrészt, a szigorú követelményrendszer megvalósulását jelzi, 
amellyel az alsó és felső tagozat közötti szakadék végleges megszűnését szeretnénk 
elérni. Illetve a városban egyre nagyobb számban tartózkodó erdélyi 
romaközösségek gyerekeit, akik sok esetben nem értékelhetők a hiányzásuk miatt.  
Kitűnők száma 50 fő,  tavalyitól 5-tel több, a tanulólétszám emelkedésével  
arányosan.  
Megszűnt az SNI tagozat bukásmentessége.  
Oka: Szigorúbb követelményrendszer bevezetése, s a  szülők körében annak a 
tévhitnek az eloszlatása, hogy  itt mindenki megkapja a 8 osztály elvégzéséről a 
bizonyítványt.  A másik ok: itt is egyre  nehezebben  kezelhető, problémás gyerekek 
érkeznek.  Minden apró eredményért, egyre többet kell küzdeni a  nevelőnek.  
Hiányzások: Ahogy a statisztikai lapon látható is, az erdélyi tanulók hiányzásai rontják 
a  statisztikát, egyébként az igazolatlan mulasztás száma is sokkal csekélyebb lenne, 
ha az  SNI tagozaton, a Vecsésről beíratott 4 fő  Makula gyerekek az évek óta 
húzódó  Vecsési Önkormányzattal és Családsegítő Szolgálatával végre eredményt 
tudnánk elérni. A feljelentés után, az iskoláztatási támogatást is megvonták a szülőtől, 
eredmény nem született.  A szülő nem íratja más, ill. az állandó lakhely szerinti 
iskolába ( Vecsésre) akár magántanulóként is.  A vecsési jegyzőt többször is 
értesítettük a problémáról, eddig érdemi intézkedés nem történt.  Gyermekvédelmi 
felelősünk energiájának nagy részét ez az eset vette el, pedig intézményünkben az ő 
munkaköre, és munkához való hozzáállása nélkülözhetetlen. Másik SNI-s tanulónk 6. 
o. Sztojka Jolán, aki állandó otthonról való elszökésével szintén az iskolai igazolatlan 
mulasztást gyarapította. Az apa szeretné intézetbe adni, mert nevelését nem tudja 
vállalni. Itt is megvonták az iskoláztatási támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást is, de jelenleg is a rendőrség keresi a tanulót. A Zrínyi épületében pedig 
a szülők viszálykodása miatt, az egyébként jó képességű Jakab Szilvia állandó 
hiányzása – nem tudtuk értékelni sem - okozott gondot. 1 fő Ifj.tagozatos tanulónk 
nevelőszülőkhöz kerüléséig emelte a hiányzási átlagot.  
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E négy kirívó eset nélkül intézményünkben nem jellemző a hiányzás, sőt haza sem 
szeretnek menni, nagy részük inkább mindig itt lenne.  
Ennek ellenére tehát: 
Igazolatlan  mulasztás átlaga/ fő :   tavaly:               126 nap  
                                                              Idén:                    70,98 nap  
E két szám pontosan jelzi az intézmény figyelmét a tanulók hiányzásával 
kapcsolatosan pedig a két spec. Tagozatunkkal ( Ifj.tagozat, SNI tagozat) páratlanul 
nehéz helyzetben vagyunk.  
            
Tovább elemezve a statisztikai lapot, azt látjuk, hogy iskolánk tanulóinak 
közösségéből:  
 
      HH:      163 fő  
    HHH:       67 fő  
                 230 fő = 43,4 %-a az össz.létszámnak. 
 
 
Veszélyeztetett tanulók:  Normál tagozat:    255 fő  
                                            SNI tagozat:             45 fő  
                                                                            300 fő – 58 % !!!!  
Valószínűnek tartom, hogy „dobogós helyen ”  állunk ezzel a %-kal a városban.  
Az is megfigyelhető, hogy a HH-űek aránya alsóban magasabb,  a HHH-sok aránya 
pedig  a felsőben magasabb. Pontosabban, amikor a serdülő fiatal személyisége a 
legérzékenyebb, amikor az iskolai oktatásban olyan szakaszokhoz ér, amikor már 
eredményekről kell számot adni ( pl. 4.o., 6.o., 8.o.) OKÉV kompetenciamérés, akkor 
a helyzetükben való negatív  irányba történő változás, mindezt inkább akadályozza. 
Ebből adódóan mérhetetlen küzdelmet, csatát folytatunk minden egyes 
eredményért.  
Végzős diákjaink: Zrínyi épülete:      49 fő  
                                                               9 fő Ifj.tag.  
                                                             58 fő  
                     (SNI) Rákóczi épület:    12 fő 
                                         Összesen:   70 fő  ballagó  
Továbbtanul és felvételt nyert:        69 fő  
Nem tanul tovább:                              1 fő  
Gimnáziumban tanul tovább:            9 fő  
Szakközépiskola:                                 26 fő  
Szakiskola:                                           22 fő  
 
A szakiskolában továbbtanulók viszonylagos magas száma az SNI tagozat és az Ifj. 
tagozat tanulóiból adódik. Hogy egyáltalán őket is sikerül elhelyezni középfokú 
intézményekben, nagy sikernek tartom.  
Nem tanul tovább:  1 fő Ifj.tagozat tanulója, aki roma származása révén, már 
családanya, gyermeke van, de így is nagy eredménynek tartjuk, hogy elvégezte a 8 
osztályt.  
Versenyeredmények:  
Minden tanév kiemelt feladatának tekintjük, a versenyeztetések lehetőségének 
biztosítását, és az évente jobb versenyeredményeket. Ennek nemcsak  oktató, – 
hanem nevelési célja is van, hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben. Ha 
matematikából nem, akkor talán testnevelésből, hiszen emelt szintű a sportoktatás 
nálunk. Bízzunk abban, ha felfedezik, hogy sikeresek sportban, vagy valamilyen 
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művészeti tárgyban, mindez motiválóan hat  a tanulásra is. Ez az elv vezérel abban, 
hogy  akár az alapítvány támogatásával is – de  eljussanak sok versenyre. A 
statisztikai számok igazolják céljaink és törekvéseink megvalósítását, és a 3 fő 
testnevelő szakos pedagógus, ill. az alsós tanítók munkáját. Minden sikerre büszkék 
vagyunk.  Az eredményekért nálunk a szokottnál is többet kell dolgozni, de pontosan  
ezért hatványozódik az eredmények láttán az  örömünk is. Országos 3 helyezett, 
megyei 39, ebből 20 első hely. Tavaly „csak” 13 első helyezésünk volt.  
Városi: 63 helyezés  - ebből: 11 első hely  
A levelezős versenyeken való részvételt tudatosan csökkentettük, mert csak a 
színvonalasra neveztünk be, illetve a tanulókat is válogattuk, hiszen iskolánkban a 
versenyek nevezési díjait, és  a versenyekre való szállítás költségeit, majdnem teljes 
egészében az iskola alapítványa fizeti. A  mi tanulóink szülei – tekintettel a szociális  
helyzetükre – nem tudják finanszírozni, csak  nagyon kevesen, gyermekeik versenyen 
való részvételét. Ezért ez a terület, nekünk nagyon fontos  minden tanévben.  
 
b.) Nevelőmunkában elért eredmények  
Bármennyire is szeretném, egyetlen tanév kezdésekor sem feledkezhetek meg 
iskolánk tanulói összetételéről, egyedi helyzetéről, az SNI és Ifj.  tagozat jelenlétéről. Az 
új Okt.Törvény és NAT a leghangsúlyosabban a nevelést emeli ki.  Nálunk 2007 óta 
ennek a területnek kellett állni az  1. helyen, és azóta is ott kell legyen, egyébként 
nem várható el oktatási eredmény sem.  Ismert a csaknem 50 %-os hátrányos 
helyzetű tanulólétszám, ebből adódóan  nem is lehet másképpen dolgozni. Minden 
munkaterv  összeállításánál ebből indulunk ki.  
Nagy eredménynek tartom az alábbiakat:  

- a szándékos károkozás szinte teljesen megszűnt. ( pedig du. itt vannak 
a túlkoros, mindenféle problémával küzdő ifjúsági tagozatosok)  

- Az épület külső-belső tisztaságát, növényeit, a kerti növényeket is 
beleértve vigyázzák 

- A szülő-iskola kapcsolat nagyon jó, mindent  békésen el tudunk 
rendezni, meg tudunk beszélni.  

- A trágár beszéd, agresszív viselkedés, tanulási  motiválatlanság napi 
feladatot, állandó  beszélgetést, felügyeletet, ellenőrzést igényel.  

- Azonnali intézkedés, bármilyen házirend megsértéséért.  
- Rendkívüli gyermekvédelmi munka, és osztályfőnöki rátermettség, 

pedagógiai érzék kell, hogy első helyen álljon pedagógiai 
munkánkban.  

- „Rendőrség” „csak” a Kihívás napján járt 
     intézményünkben, akkor is közlekedési vetélkedőt 
     szerveztek.  
- Ünnepélyeken, iskolai programokon képesek rendesen, érdeklődően, 

és fegyelmezetten viselkedni. 
- A pedagógus továbbképzések témái, mindig olyan módszerek be 

bemutatásával foglalkoznak,  amellyel nehéz feladatainkat szeretnénk 
minél eredményesebben megoldani.  

- Ugyanezt a célt szolgálja az évek óta kialakított belső hospitálási 
rendszer, amelyet minden évben tovább „finomítunk”. 

Jelenlegi terv:  Minden alsós bemutató órán, a felsős nevelőknek is ott kell 
lenni, mert a felső tagozatban – főleg ilyen tanulási összetételnél – 
ugyanúgy szükséges, sőt kötelezően alkalmazni kell a tanítói ( magyarázás, 
sok szemléltetős) módszereket.  
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A napközis munkaterv, a szabadidős terv, a könyvtári éves terv, mind-mind 
a nevelési célok elérésében, és a közösségfejlesztésben, értékteremtésben 
vállalnak nagy szerepet.  
Könyvtár:  
- könyvtárhasználati órák  
- meseórák 
- bábszakkör 
- sakk szakkör  
- angol felzárkóztatás, tehetséggondozás  
- műveltségi vetélkedők ( alsó-felső tag.)  
- műsorok a Költészet- és a Magyar  Kultúra Napján 
- Kiállítások a könyvtárban  
- Könyvtári hirdetőtábla stb.  
- Olvasásfejlesztés a könyvtárban  
 
 
 
Napközi:  
- Játéktanítás kötelezővé tétele 
- Néphagyományok megismertetése, ápolása  
- Iskolán kívüli napközis program szervezése  
- Kulturális műveltség fejlesztése  
- Városunk megismerése – séták, intézmények, terek, üzemek látogatása  
- Egészséges életre nevelés, mozgás megszerettetése  
     ( lovaglás, sportversenyek, stb.)  
 
Szabadidős programjaink, a közösségfejl. Szolgálatában  
- Közösségért szervezett programok bevételeinek visszafordítása, az 

iskoláért – őszi papírgyűjtés ( pl. teljes tanulói és ped. közösség 
kirándulása szeptemberben – idén: Budai Vár, Hadtörténeti  Múzeum, 
hajókirándulás a Dunán)  
Ennek fontossága: Tanulóink egy része még nem járt Budapesten, de 
Budán, vagy hajóúton végképp nem.  

- SZMK, DÖK ajándékok készítése, eladása, Márton napi 
     bál bevétele, adventi vásár bevétele, vállalkozók,  
     szülők, pénzbeli támogatással az iskolai Karácsonyt  
     teszik meghitté, hiszen minden osztály kap ajándékot.  
     A gyönyörű műsort pedig tanulóink, nevelőink adják.  
     Meghívtuk a  nyugdíjas pedagógusokat is, hiszen az 
     idősek  tisztelete elengedhetetlen terület  a nevelésben.  
- A farsang bevétele biztosítja a beiratkozott három első osztálynak a 

számítógépek, projektorok megvételét, hiszen az alsós digitális  
tananyagot, már az előzőt tanévben is használtuk.  

- Tavaszi papír- és  palackgyűjtés az iskolai kirándulásokat támogatja.  
- Az egész napos Kihívás Napja és Sulinap programja – a Szülő-Diák-

Nevelő  kapcsolatot kívánja mind harmonikusabbá, szorosabbá tenni. 
Úgy érzem sikerrel!  
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c.)Oktató munkában elért eredmények  

 
Az öt évvel ezelőtt kitűzött cél nem változott,  mert ez a reális elvárás, mint 
„városszéli” ált.iskola, tele évről évre problémásabb, nehezen kezelhető,  
gyerekekkel. OKÉV felmérésen minden évben kis előrelépés.  
Gondjainkat tetézi még az a téves információ, vagy hiedelem, hogy akinek a 
gyermeke sehol nem  felel meg, ide akarja beíratni – nincs segítségünkre az a tény, 
hogy az SNI és Ifj. tagozat hozzánk tartozik. Hetente több alkalommal, nyáron pedig 
folyamatosan magyarázom a megjelent  szülőnek ( sokszor más településről is) hogy 
itt nem javító-nevelő intézet működik. Nem  segít , évente több alkalommal a 
Családsegítő Szolgálat 1-2 munkatársának tudatlansága,  vagy téves információja. 
Sokszor irányítanak a Zrínyibe olyan tanulót, aki egyáltalán nem  ide való. Ebből 
többször van konfliktusom a  nevezett munkatársakkal.  
Az országos kompetenciamérésen való megfelelés, erre való készülődés tölti ki a 
tanév nagy részét. Nemcsak tanítási órán, szakkörön, fejl. foglalkozáson,  
felzárkóztató foglalkozáson, hanem tanulószobán , napköziben, osztályfőnöki órán, 
könyvtárban is  igyekszünk gyakorolni, hogy eredményesebbek legyünk. Dicsérendő, 
hogy a minisztérium és a  fenntartó is, igyekszik most már nem megfeledkezni az 
iskolába járó gyerekek képességeiről,  sőt valódi hátteréről. Mindez igen nagy 
befolyásoló tényező. Örömmel nyugtáztuk, hogy a központi  jelentésben már 
szerepelnek összehasonlító táblázatok,  amelyek azt is jelzik, mi lett volna várható két 
év elteltével, és ehhez képest hogyan teljesítettek.  
Mindig elégedetlen vagyok az elért eredményekkel, de, ha az összehasonlító 
eredményeket nézzük, a két évvel ezelőtt 6.o. gyerekek, most 8. o.-ban 90-92 %-ban 
jobban teljesítettek, mint ahogy azt képességeik alapján várhattuk volna. Ez talán 
további reményre jogosít, és továbbra is mindent megteszünk az eredményesség 
javítására. Ennek figyelembevételével, 2012/13-ra is készítettünk  Intézkedési tervet. 
Az IMIP munkaterve, és  az ezáltal végzett felmérések, ezek kielemzése,  beépítése az 
oktatásba, szintén ezt a célt szolgálja.  
Minden évben hagyomány külső felmérések alkalmazása, mindig más tantárgyból, 
főleg ott ahol gyenge teljesítményt látok. Így  került sor idén a körny.ismeret, földrajz, 
angol 8. évf. , és tollbamondás 1-8-ig évfolyamig. A helyesírás és az írás esztétikuma 
alapkövetelmény, amely  az utóbbi időben kicsit elhanyagolt.  
A földrajz, term.ism. tanításának alacsony átlaga nagyon zavart, tudni akartam az 
okát, és hogy milyen szintről kell elkezdeni a fejlesztést. A tollbamondásokat a két 
igazgató-helyettes, és  az igazgató javította, elemezte, értékelte.  Jól 
megnehezítettük év végi feladatainkat, de  megérte!! Az új oktatási módszereket 
kötelező  alkalmazni, a felméréseket tanulónként kiértékelni, fejlesztő  pedagógussal 
egyeztetve, ennek megfelelően foglalkozni a csoportokkal, vagy a tanulóval.  
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d.) Oktatási eredmények a számok tükrében 

Mérések, vizsgák felmérések  
 

Osztályátlagok  
 
(Magatartás, Szorgalom, Készségtárgyak nélkül) 
1.a. 4,22   5.a. 3,75
1.b. 3,74   5.b. 3,32
2.a. 4,33   6.a. 3,19
2.b.  3,8   6.b. 3,37
2.c. 3,96   7.a. 3,08
3.a. 3,9   7.b. 3,63
3.b. 3,7   8.a. 3,5
3.c. 2,95   8.b. 3,1
4.a. 4,1   Ifj.tag. 2,58
4.b. 3,67       
     
SNI     
2-3. öv.  4    
1-4 öv.  3,9    
6. o. 3,26    
5-7. évf.  3,8    
8. évf.  3,36    
     
 
     
Tantárgyi mérések – Külső felmérések  
Tollbamondás:  
 
Osztály    
Százalék    Átlag  

      

1.a. 73 3,65 

1.b. 51 2,55 

2.a. 84 4,2 

2.b.  82 4,1 

2.c. 73 3,65 

3.a. 60,76 3,03 

3.b. 54,7 2,74 

3.c. 45,5 2,27 

4.a. 78 3,9 

4.b. 69 3,5 
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Osztály  Átlag  

5.a.  3,9 

5.b. 3,7 

6.a. 3,75 

6.b. 4,04 

7.a. 3,64 

7.b. 3,89 

8.a. 3,6 

8.b. 3,75 
 
 
  
Ezek az eredmények úgy születtek, hogy vannak közte 0-ra értékelhető tanulói 
teljesítmények is, mert a szakértői határozat szerint ez a terület csak legfeljebb 
minimumszintre fejleszthető. 
 
 
Fejlesztendő területek: 

- római számok írása  
- mássalhangzók hosszúsága 
- írásjelek  
- ékezetek ( 1-8-ig)  
- összetett- és igekötős szavak  
- hagyományos személynevek írása – és a külalak!! 

 
 
Természetismeret, földrajz 
 
 

5.a. 61%

5.b. 61,30%

6.a. 61,40%

7.a. 65%

7.b. 56%

8.a. 60%

8.b. 57%
 
 
Látszik, hogy jól érzékeltem,  hogy e tantárgy oktatásánál drasztikus változtatásra van 
szükség, mind a módszerek alkalmazásánál, a tanulás tanításánál, a számonkérésnél, 
a személtetésnél stb.  
 
Agol:    8.a.     39 % 
             8.b.     50 % 
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A kimenet eredménye a végzős osztályban kritikán aluli. A magas létszámnak, a 
magyar  nyelv területén jelenlévő problémák, a sok értékelés alóli felmentés, a 
nyolcadikosok II. félévben  tanúsított tanuláshoz való hozzáállása,  nyilván közrejátszik 
e kritikán aluli  teljesítményhez. De egyértelmű az is, hogy a  nyelvtanításban újításra, 
változtatásra van  szükség. Ez a feladat a 2012/13-as tanévben. 
 
 
 
 
 
Belső tantárgyi mérések 
 
Témazárók eredményei (  %-ban )       

2011/2012. tanév II. félév

SZÖVEGÉRTÉS OLVASÁS ÁTLAG ÍRÁS TOLLBAMONDÁS ÁTLAG MATEMATIKA KÖRNY.ISM.
1.A. 90 91 90,5 90 80 85 81 85
1.B. 75,7 79 76 74 71 72 71 74

SZÖVEGÉRTÉS OLVASÁS ÁTLAG TOLLBAMONDÁS NYELVTAN ÁTLAG MATEMATIKA KÖRNY.ISM.
2.A. 78 83 80,5 84 88 86 82 90
2.B. 75,2 75,4 75,3 82,4 80,2 81,3 72,3 83,8
2.C. 70 84 77 73 71 72 65 84

SZÖVEGÉRTÉS OLVASÁS FOGALMAZÁS ÁTLAG TOLLBAMONDÁS NYELVTAN ÁTLAG MATEMATIKA KÖRNY.ISM.
3.A. 77 82 77 78 78,6 75 76,8 77 87
3.B. 77 91 79 82 72 68 70 70 80
3.C. 69 76 66 70 70 66,7 68,35 67,8 73

SZÖVEGÉRTÉS OLVASÁS FOGALMAZÁS ÁTLAG TOLLBAMONDÁS NYELVTAN ÁTLAG MATEMATIKA KÖRNY.ISM.
4.A. 80 84 82 82 81 81 81 79 87,4
4.B. 62 87 83 77 73 78 76 76 70  
 
 
 
 
 
 
Felső tagozat   2. sz. táblázat  Év végi mérések   
         
Tantárgy  5.a. 5.b. 6.a. 6.b. 7.a. 7.b. 8.a. 8.b. 
Nyelvtan 3,6 3,58 3,71 3,31 2,96 3,79 4 3,4 
Irodalom 4,3 3,67 3,62 3,62 3,48 3,96 3,6 3,3 
Angol 3,8 3,33 3,15 3,23 3,08 3 3,27 3 
Matem. 3,4 2,93 2,96 3,03 2,84 2,83 2,84 2,4 
Történelem 3,7 3,12 3,31 3,89 3,24 3,5 3,88 2,8 
Környezet 3,5 3,03 3,09 3,37         
Fizika         2,8 2,79 3,28 2,6 
Kémia         2,92 3,29 3,68 3 
Biológia         3,2 4,08 3,68 4 
Földrajz     2,81 3,25 2,68 3,04 3,52 3 
Szám.techn. 4 3,58 2,9 3,26 3,6 3,63 3,36 3 
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Matematika  vizsgaeredmények  
5. évf.      3,7  
6. évf.      3,32    }             Jobb csoportok  
7. évf.      2,7 
8. évf.      2,0                       A végzős osztályok II. félévben  
                                              Tanúsított tanulási „kedvük”  látszik. 
 
Ez most a legnagyobb kihívás számunkra. Hogyan, mivel hathatunk rájuk, miután 
felvették őket valamelyik középfokú intézménybe.  
 
 
e.) Az iskolába lépő gyermekek felkészültsége:  
 
Szeptemberben 29 fővel indultunk. ( 1.a.) Közülük mindössze egy gyermek nem járt 
óvodába. Az osztály összetétele nagyon vegyes volt. Sok ügyes tanuló érkezett az 
osztályba, de problémás is volt bőven.  
Felmerülő problémák: mozgáskoordináció, ceruzafogás, téri viszonyok kifejezése ( 
felette, alatta, …) irányok, rajznál a színek használata ( 5 gyermek nem használt 
színest), beilleszkedési problémák ( sírás, hiszti,  autizmus) szóbeli kifejezés ( volt aki 
nem szólalt meg)beszédhibás  gyermek.  
Amiben  nagyon ügyesek voltak,  a  testnevelés! 
A felmerülő problémák természetesen csak 1-2 gyermeket érintettek, de minden 
probléma más-más gyereknél fordult elő.  
 
Ebben a tanévben az 1.b. osztályba 5 évismétlő és 19 gyermek óvodából érkezett – 
legalább is az óvodai vélemény szerint, iskolaérett.  
Sajnos felmerült bennem, hogy az óvoda, hogy tudta a gyerekről kiállítani a  papírt, 
mely szerint iskolaérettek, és nem küldték el őket a Nevelési Tanácsadóba, vagy 
miért nem tartották vissza még egy évig, akiket lehetett volna.  
Az osztály összetétele szempontjából elég sok a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű. Ez bizony befolyásolja a szociális,  pszichikai, fizikai 
fejlettségüket is. A rossz szociális helyzetek  miatt sok a beteg – asztmás, a vizes, 
penészes lakás miatt.  
Talán ez volt az első olyan osztályom, akiknek a mozgásfejlettsége annyira  
elmaradott, hogy a 90 %-uk nem tudott iskolába kerülve mászni.  
A gyerekek az ország különböző részéből érkeztek, sokan felköltöztek vidékről az 
esetleges jobb életkörülmények miatt – pl. talál munkát. Persze sok esetben ez nem 
így van, mert nem, hogy jobb, hanem még rosszabb körülmények közé kerülnek – 
szinte sufnikban laknak.  Az osztályban még elég nagy számmal voltak, Romániából 
érkezettek, nekik  nem magyar az anyanyelvük, ezért mind a szókincsük, mind a 
nyelvi értésük nehézkes.  
 
A szülők alacsony iskolázottsága, valamint esetleges analfabétizmusa is súlyosan 
befolyásolja a gyerekek fejlettségi elmaradását.  
Legfontosabb problémák:  
Szociális fejlettség:  
- alapvető tisztálkodási, WC használati problémák, rendszertelenség 
- Étkezési normákat nem tudta 
- Társas kapcsolatok 
- Viselkedési normák nem ismerése 
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Mozgásfejlettség:  

- alapvető mozgáskoordinációs problémák  
- finommotorikus mozgás fejletlensége  
- testséma ismeretének a hiánya  

 
Szókincs fejlettsége:  

- 90 %-uknak a szókincse korához képest elmaradott vagy nagyon 
elmaradott  

- Sokuk szavakkal fejezi ki magát vagy jobb esetben a többiek tő 
mondatokban beszélnek  

- A gyerekek több, mint 40 %-a beszédhibával érkezett – volt, aki csak 1-
2 betűt mondott hibásan, de volt, akinek nagyon súlyos beszédhibája 
volt. 

SNI: 1.o.   
Az első osztály nem szeptemberben indult, mivel az első évfolyamos gyermek 
novemberben érkezett iskolánkba.  
Júniusban 3 tanulóval zártuk az  tanévet. Az óvodából érkezett adatokat nem kaptuk 
meg az intézménytől, ezért a gyermekek akkori, aktuális tudásszintjéhez lehet csak 
viszonyítani az év végéig végbement fejlődésüket.  
 
 

f.) Felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés 
 
Alsó tagozat: minden osztályban heti 1-2 óra korrepetálás  
Minden évfolyamon 1-4-ig felzárkóztató foglalkozás, illetve tehetséggondozó 
szakkör magyarból és matematikából.  
További szakkörök alsó tagozatban:  
színjátszó szakkör,  
sakk szakkör 
báb szakkör  
sportszakkörök 
A heti 3 óra testnevelésen felül, heti 2 óra/ évfolyam tagozatos testnevelés 
oktatás, úszásoktatás saját  testnevelőinkkel,  csak pályát bérelünk az uszodában. 
Tavaly váltottunk – bevált a módszer, eredményesebb az úszásoktatás, és nincs 
lemorzsolódás.  
Felső tagozat: sportszakkörök a heti 3 óra testnevelésen kívül.  
          -   2 óra rajzszakkör  
          -   1 óra angol szakkör  
          -   2 óra matematika-fizika fakultáció  
          -   2 óra angol fakultáció 
Nagyon sok iskolai program, versenyek szervezése, és versenyen való részvétel, 
művészi, sporttehetségek figyelemmel kísérése. 

- 2 fő fejlesztő pedagógus teljes állásban segíti az egyéni fejlesztést, 
közülük az egyik gyógypedagógus. 

- Együtt segítik a fejl. munkát az osztályfőnökök, a könyvtáros, a 
tanulószoba- és a napközis csoportvezetők.  

- Papírral rendelkező kötelező fejlesztésre előírt tanulók száma:  85 fő   -  
ebből alsótag.:    47 fő  

-                                          Felsős:      38 fő – ebből 10 fő  
-                                                                         8.  osztályos volt.  
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Fontos lenne, hogy minden nevelő megértse, a  hagyományos módszerekkel, 
ezeknél a gyerekeknél,  sajnos nem lehet eredményt elérni. Jobban  figyelembe 
kell venni a vizsgálati véleményeket,  és folyamatosan konzultálni  kell a 
fejl.pedagógusokkal a szaktanároknak, és az osztályfőnököknek egyaránt. A 
tehetséggondozásra és  a felzárkóztatásra egyaránt igyekszünk odafigyelni. 
 
 
 
g.) Szabadidős tevékenység 
 

Ebben az évben is szeptember első napjaiban papírgyűjtést szerveztünk, melynek 
célja egy iskolai kirándulás volt. Nagy lelkesedéssel vett részt a versenyben szinte 
minden tanulócsoport.  
A  hatalmas konténereket sikerült megtöltenünk többször is. 
A szülő és a tanulók tudták, hogy minden tanuló, aki 50 kg papírt gyűjt, ingyen jöhet 
kirándulni. 
A Vár megtekintésére került sor és a Hadtörténeti Intézet kiállításait nézték meg 
tanulóink szeptember 28-án és 29-én. Az iskola szinte valamennyi diákja így eljutott a 
Várba és részt vehetett egy hajókiránduláson, a Dunán. 
Október hónap elején megemlékeztünk az 1849.évi eseményekről, s virággal és 
műsorral tisztelegtünk a hősök képei előtt. Az iskolai rádión át hallgatták tanulóink a 
szép műsort.  
A tanulók a DÖK díszfalánál elhelyezték a megemlékezés virágait, gyertyát 
gyújtottak és díszőrséggel tisztelegtek. 
Október hónap elején az időseket hívtuk meg és köszöntöttük műsorral és kis 
megvendégeléssel. 
November hónapban rendeztük meg a Márton napi bálunkat, amely nagy sikert 
aratott a tanulók körében.  
A bál bevétele az alapítvány kasszájába került.  
Az idei évben a Közösségi házban tartotta meg az alsó tagozat és az SNI tagozat a 
Mikulás rendezvényét. Egy szép és kellemes délelőttön zenés programmal fogadták 
tanítványainkat, s mindenki vidáman nézte végig a műsort, ahol természetesen a 
Mikulás is megjelent. 
Az iskolában ugyancsak ezen a napon érkezett meg a KHT- s Mikulás is ajándékaival. 
Rendkívül kimerítő nap volt ez mindenki számára, hiszen erre a napra esett a Városi 
Matematika verseny is, ahol összemérhették az iskolák tanulói tudásukat. 
A DÖK megvendégelte és apró ajándékkal jutalmazta a kis matematika tudósokat. 
December hónap legnehezebb feladata a tanulók ajándékozásának 
megszervezése volt. 
A szülők segítségével anyagi forrásokat kellett találnunk ahhoz, hogy minden diákunk 
valamilyen csekély ajándékot kaphasson. Sor került az Adventi vásár 
megszervezésére az iskolában, s ebből is az ajándékozáshoz teremtettek a szülők és 
nevelők forrásokat. 
 Az ajándékozáshoz hozzájárult a Gyáli Ipartestület. Sármány Ferencné vállalkozó, 
Hásásné ruházati boltja, valamint az iskolai ital automatát üzemeltető cég és a 
legjelentősebb összeggel  támogatta iskolánkat a Pordán Fotó cég, aki 90.000Ft-ot 
juttatott tanulóink részére a fényképezés jutalékaként, s amiből több mint 40.000 Ft –
ot a karácsonyi ajándékozáshoz kaptunk . A szaloncukorról a takarító cég vezetője 
gondoskodott. Kiemelkedő volt a szülők segítsége az ajándéktárgyak beküldése 
tekintetében. 
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Ezek jelentős segítséget jelentettek az ajándékok megvásárlásánál- köszönet érte! 
A szülői munkaközösség kitartó munkájának köszönhető, hogy az összeg akkorára 
duzzadt, hogy minden tanuló számára jutott édesség és ajándék is! Az utolsó tanítási 
napon került sor iskolánk közös karácsonyára. 
Az ünnepély egészét igazi várakozás hatotta át, hiszen a karácsonyfa alatt lévő 
dobozok tartalma a tanulók előtt titok volt.  
A fényképek tanúsítják, hogy mennyire megörültek a gyerekek az ajándékoknak, 
amelyeket így adhattunk számukra.  
A nyugdíjasokat is meghívtuk és számukra is kis vendégséget és ajándékot tudtunk 
adni. Szép számmal jöttek ők is el a rendezvényünkre, ahol együtt töltöttünk egy 
meghitt délelőttöt, s gyönyörködtünk a 4.a és b osztályok műsorában ,melyet  Kissné 
Csorba Mónika és Jahodáné Vass Lilla tanító nénik állítottak össze és tanítottak be a 
gyerekeknek.  
Az ünnep így lett igazi minden gyermeknek és felnőttnek! 
December 17-én felléptek tanulóink a Városi Advent c. rendezvényen.  
Az első félév során szinte havonta jártak tanulóink sportversenyekre. Kisebb 
kirándulásokra került sor, színházban, , rendhagyó fizikaórán, kiállításon vettek részt a 
gyerekeink. Majdnem az egész alsó tagozat járt bábszínházban. 
Egy busznyi gyermeket elvittünk Nagykarácsonyba, hogy találkozzon a Mikulással s 
egy napon át jobbnál –jobb programokon vehessen részt.  
Vetélkedtek a gyerekek az iskolában is. A Mikulás versenyen a csapatok nagy 
izgalommal vettek részt.  
A lehetőségek széles választéka állt rendelkezésére a tanulóknak a szabadidő 
megfelelő eltöltésére. 
Január hónapban lelkesen készültek a gyermekek a farsangi karneválra. A 
rendezvény sikeresen zárult, a tanulók közül nagyon sokan öltöztek be jelmezekben. 
Színes, szép hangulatos rendezvényünkön a szülők és vendégek szép számmal vettek 
részt. 
A tavaszi időszakban a gyermekek sokan vettek részt tanulmányi versenyeken.  
Március hónapban megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről, eseményeiről. 
Városi versenyeken eredményesen szerepeltek tanítványaink rajzból, énekből és 
informatikából. 
Megszerveztük a tavaszi papírgyűjtést és palackot is gyűjtöttek a gyerekek. A 
bevételt osztályok kirándulásaira és az iskola szebbé tételére fordítottuk. 
A palackok gyűjtése egészen májusig folyamatosan történt, szem előtt tartottuk a 
környezetvédelem programját, melynek keretében a hulladékgyűjtés kiemelten 
fontos.  
A húsvéti ünnepekre készültünk , vendégül láttuk a kis óvodásokat. Látogatóba 
érkeztek iskolánkba a kis jövendő elsősök szüleikkel, akiket megvendégeltünk, és 
megismerhették az iskolát és az elsős tanító néniket. 
Az év végéhez közeledve az események is egyre sűrűsödtek. Május elején 
megemlékeztünk iskolánk névadójának születésnapjáról koszorúzással és rövid 
műsorral. 
A kihívás napja szokásos módon május utolsó előtti szerdáján került megrendezésre. 
Az iskolánk és településünk különdíjat kapott, mivel a sportban ezen a napon nagy 
számban vettek részt az iskolák, óvodák és minden mozogni, sportolni szerető ember. 
Reggel kezdődtek az események és estig tartottak. 
A kompetencia vizsga napján azok a csoportok, amelyek nem írtak dolgozatot 
kirándulással töltötték el napjukat. Jártak az Állatkertben, a Természettudományi 
Múzeumban, a Margit-szigeten, az Elevenparkban, a játszó udvarban és még sok 
helyen. A felmérést írók szorgalmasan teljesítették ez alatt a feladataikat. 
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Június elején került sor az osztályok kirándulásaira. Két és három napos kirándulásokra 
mentek a felső tagozatosok, az alsósok egynapos kirándulásokon vettek részt. 
Az utolsó héten,június 13-án tartottuk meg a szokásos iskolai zárónapunkat, a 
„Sulinapot”. 
Az osztályok részére forgószínpadot, akadályversenyt szerveztünk, amely délutánig 
tartott, majd a tanár –diák mérkőzésre került sor.  
A szülők sok finomságot főztek a délelőtt során, majd a gyerekekkel közösen 
fogyasztották el. 
 
A tanév összes szabadidős programja nem is férne el, így csak a leglényegesebbet 
emeltük ki.  Nagyon szeretnek itt lenni gyerekeink, ezért igyekszünk tartalmas, színes 
programokat szervezni számukra. 
 
 

h.) Éves munkaterv teljesítése 
 
A 2011/12.tanévre meghatározott oktatási-, nevelési feladatok: 
 1./ Korszerű pedagógiai módszerek további és gyakoribb alkalmazása, és  
               ennek ellenőrzése. 

2./ Pszichológus bevonása a problémás gyerekek oktató-nevelő munkájába. 
3./ Egyéni fejlesztés összehangolása, véleményegyeztetés az osztályfőnök, a 
     szaktanárok és fejlesztő pedagógusok között. 
4./ Az intézkedési terv feladatainak maradéktalan végrehajtása. 
5./ Az iskola külső-belső tisztaságának további fejlesztése, gyerekek aktív  
     bevonása. Iskolai tisztasági verseny bevezetése. 
6./ Az oktató – nevelő munka eredményességének emelése, az előző  
     tanévhez képest. 

 
 
Továbbra is hangsúlyos feladat maradt :  

-  Korszerű pedagógiai módszerek, eszközök megismertetése, átadása, 
alkalmazása a gyakorlati oktatásban. 
-  A napközis munka színvonalának emelése az étkezési szokások 
kialakításának szigorításával, a játéktanítás pedagógiai hatásának 
kihasználásával, néphagyományok felelevenítésével. 
- Intézményünk esztétikus külső – belső környezetének további bővítése. 
- A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozással azonos arányú fejlesztés, 
tehetségeink felfedezése, megfelelő versenyeken való részvétel 
biztosításával. 
- Az iskolai agresszió, motiválatlanság kezelése továbbképzéseken szerzett 
tapasztalatok segítségével, a tanulási és magatartászavarral küzdőkkel 
osztályfőnök, tanszobás nevelő és a napközis nevelő is külön foglalkozik.  

  - Az új törvényi változások és jogszabályok módosulásának 
    figyelembevételével az iskolai élet, a működés szervezése 
    dokumentumok  

                   átdolgozása ( IMIP, Házirend) 
           - Egészséges életmód – testnevelés, mozgás, úszásoktatás szervezése  
             délutáni időszakban. 
             Saját testnevelők oktatják az idén tanulóinkat úszni – pályát bérelünk. Az 
             úszásoktatás eredményességét  is szeretnénk növelni. 
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Az eredményes és hatékony munkát, a javuló fegyelmet és magatartást, az iskolai 
feladatok ellátásának minőségi javulását, fokozott és állandó, ellenőrzéssel és 
óralátogatásokkal kívánjuk  elérni: 
Kiemelt ellenőrzési terület délutánonként az Ifjúsági tagozat és a            tanulószobai 
foglalkozások, délelőtt, valamennyi tanulócsoport órája.  

- Havi egy alkalom ( minden hónap első hétfője) munkaértekezlet – a hónap 
értékelése- a gyakorlatban tapasztalt hiányosságok pótlása, elemzése, 
egységes értékelési követelmények betartatása. 

- Az óralátogatás tapasztalatainak kiértékelése. 
- Az ügyelet, az osztályfőnöki munka állandó ellenőrzése, értékelése. 
- Az adminisztráció pontosságának ellenőrzése. 
- Óralátogatás minden nevelőnél, visszatérő óralátogatás tervezése, 

napköziben is. 
- Tanmenetek betartásának, a nevelők órai felkészülésének ellenőrzése. 
- A havi egy érdemjegy beírása a naplóba – ellenőrzés. 
- Tehetséggondozás, felzárkóztatás biztosításának ellenőrzése, szoros 

együttműködés a fejlesztőpedagógussal. 
- A tagozatos oktatás hatékonyságának ellenőrzése. 
- A szakkörök megtartásának ellenőrzése. 
- A megfelelő pedagógiai módszerek és a helyes viselkedésforma, stílus 

betartása, tanulóval, szülőkkel való jó kapcsolat ápolása, osztályfőnöki órák 
ellenőrzése. 

- A pedagógus etika normáinak betartása. 
- A gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével állandóan 

figyelemmel kíséri a tanulói hiányzásokat, felderíti annak okait. 
- A fakultációk szeptemberben, a pedagógus nem kötelező órájában tartozó 

szakkörök pedig októbertől kezdődnek. 
- A munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásért az igazgatóhelyettesek a 

felelősek. 
 
 
Valamennyi tervezett feladatot igyekeztünk teljesíteni, de év közben adódó váratlan 
feladatmegoldással is számolni kell-kellett.  
A belső hospitálási rendszer marad, sőt tovább bővítjük. ( alsó, felső tag. együtt).  
- Fejlesztő pedagógusaink az osztályozó értekezleteken az értékelés lezárásánál  
nagyon fontos szerepet kaptak. Az IMIP felmérések, és egyéb felmérések 
eredményeit idén is nagyon részletesen kiértékeltük, és ennek megfelelően 
határoztuk meg a következő hónap munkáját.  
 

i.) Az iskola speciális képzési kínálatának eredményessége  
 
Változatlanul a sportélet és a matematikaoktatás történik emelt óraszámmal.  
Testnevelés:   1-8.-ig heti 3 óra órarendben  
                   du. heti 2 óra/évfolyam tagozatos testnevelés oktatás  
                   du. heti 2 óra úszás – intézményi szervezésben saját testnevelőink oktatják 
Sportszakkörök:  heti: 8 óra – kézilabda  
                                                    Futball 
                                                    Atlétika  
                                                    Fusball 
                                                    Játékos, zenés torna  
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Alsó tagozatban, 4 osztályban testnevelésszakos ped. tanítja az órarendi testnevelést 
is.  
 
Matematika:  Minden 1. és 3. évf. heti:   5 óra  
                                         3. – 4. évf.  heti:   4 óra  
Szakkörök, korrepetálások minden évfolyamon 1-4.-ig 
5. évf.   4,5 óra/hét  
6-7-8. 4 óra/hét  
Ezenkívül: heti 2 óra matem. fakultáció  
                   Heti 4 óra felzárk. Szk.  
Tanulószobán heti 4 alkalommal matem. szakos  tanár van.  
Csoportbontással biztosítjuk a differenciálást. Vannak olyan összetételű évfolyamok, 
ahol 3-as csoportbontásra is szükség van. Ilyen volt a 5., 6. és 8. évfolyam is. Szinte 
tanulóra  szabott feladatsorral kell tanítani a leggyengébb csoportokban. A közös 
alapkövetelményt összehozni, egy-egy  témazáróhoz, emberfeletti feladat.  
 
Tagozatos oktatás versenyeredményei: 
Matematika 
Megyei Zrínyi I. Matematika Verseny  44. helyezés:   Vitéz Tibor 8.a.  
Városi Matem.Verseny:  2. évf. 3. hely és a 4. hely  
                                            3. évf. 3. hely  
                                            4. évf. 1. hely 
                                            5. évf. 2. hely és a 3. hely  
                                            6. évf. 3. hely 
                                            7. évf. 4. hely  
                                            8. évf. 1. hely  
 
A matematika levelezős- és internetes versenyek száma csökkent ebben a tanévben, 
de az iskola is válogatott, mert egyre több sajnos, a  meghirdetett és el sem induló, 
illetve a színvonal alatti, vagy  a végén nem értékelt levelezős verseny. Másodsorban 
pedig egyre drágábbak a nevezési díjak.  Nem vagyok elégedett az eredménnyel.  
 
Testnevelés – versenyeredmények  

1. Kézilabda Diákolimpia: a IV. korcsoportos csapat a 2. helyen végzett a körzeti 

döntőben és sajnos nem jutott tovább a területi döntőbe. 

2. Ovis váltóverseny: ebben a tanévben is sikerrel rendeztük meg a versenyt 4 

óvoda részvételével. Az óvodák részéről érkezett kritikák miatt jövőre 

jelentősen át kell alakítani a verseny szerkezetét.  

3. Labdarúgó Diákolimpia: III. kcs. kispálya – területi döntő 3. helyezés 

 IV. kcs. nagypálya – területi döntő 4. helyezés 

4. Városi labdarúgó Kupa, Ady pálya: III. kcs. – 2. helyezés 

 IV. kcs. – 3. helyezés 

5. Teremlabdarúgó Diákolimpia: III. kcs. 2. helyezés 

 IV. kcs. 3. helyezés 

6. Atlétika Mezei Futóbajnokság Tápiószecső: 
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 Csapatok eredményei: 

 I. kcs. fiú – 3. helyezés 

 I. kcs. leány – 1. helyezés 

 II. kcs. leány – 2. helyezés 

 III. kcs. fiú – 1. helyezés 

 III. kcs. leány – 1. helyezés 

Egyéni érmesek:  

 arany – Nagy József, Juhász Laura, Nagy Ádám, Rajnai Laura, Giák 

Paulina 

 ezüst - Fekete Olivér 

 bronz - Gégény József 

7. Terematlétikai Kupa Ócsa: az iskola csapata a 3. helyezést érte el. 

Egyéni érmesek: 

arany – Kőszegi Roland, Zente Edina, Pataki Petra, Somogyi István,  

Gégény József 

ezüst – Sinka Gabriella, Gégény József, Varga Dzsenifer, Kovács Nóra,  

Szitkó Száva 

bronz – Sinka Gabriella, Papp Kitti, Saláta Viktória, Nagy Ádám,  

Lőrincz Krisztina, Szabó Noémi 

8. Atlétika Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság: III. kcs. fiú  csapat – 1. 

hely 

9. Atlétika Diákolimpia Országos Mezei Futóbajnokság: III. kcs fiú csapat – 24. 

helyezés 

Atlétika Diákolimpia körzeti 5 próba egyéni:  

 Szitkó Száva súlylökés – 3. helyezés 

 Szitkó Száva kislabdahajítás – 3. helyezés 

 4x100 m. váltófutás III. kcs. fiú – 1. helyezés 

 Láng Márton távolugrás – 1. helyezés 

 Fekete Márk távolugrás – 2. helyezés 

 Fekete Olivér 600 m. síkfutás – 2. helyezés 

10. Atlétika Diákolimpia megyei 4 próba fiú: III. kcs. – 7. helyezés 

Atlétika Diákolimpia megyei 5 próba leány: IV. kcs. 10. helyezés 

11. Zrínyi Kapitánylabda Kupa: 
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II. kcs. leány – 2. helyezés 

III. kcs. fiú – 3. helyezés 

IV. kcs. fiú – 1. helyezés 

IV. kcs. leány – 2. helyezés 
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II. Minőségfejlesztési munka áttekintése  
a.) IMIP munkaterv, elvégzett mérések ismertetése  

 
 

I. Fejlesztési tervek meghatározása 

A pedagógiai eredményesség érdekében az iskolai minőségirányítási csoport a 
tantestület jóváhagyásával az alábbi kiemelt irányokat, fejlesztési terveket határozta 
meg: 

1. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, a kompetencia alapú 
oktatás elsajátítása. 

 
A kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos feladatok és elvárások kerültek 
megfogalmazásra. 
Figyelemmel kísértük a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamokat, 
továbbképzéseket, belső továbbképzéseket szerveztünk, ötletbörzéket tartottunk. 
Bemutató órákat tartottunk, egymás óráinak látogatására ösztönöztük a kollégákat. 
Az ott elsajátított ismeretek továbbadása volt a kollégák feladata, illetve azok 
beépítése a gyakorlatba. 
A differenciált szemléletű oktatási eljárások jobban érvényesültek a gyakorlatban. 
A pedagógusok minden lehetőséget megragadtak tanóráikon a kulcskompetenciák 
fejlesztésére. 
Az innovatív pedagógusok belső képzéseken, órabemutatókon, adták át 
ismereteiket a kollégáknak a módszertani kultúra színesedése érdekében. 
Minden tantárgyi mérésben megjelent az értő olvasás és bizonyos szintű matematikai 
kompetenciák mérése. 
A vezetőség óralátogatásait dokumentálta. 

 
2. Minimum követelmények kidolgozása minden tantárgyra és évfolyamra 

vonatkozóan. 
 

Minden tantárgyból elkészítettük az adott évfolyamra vonatkozó minimum 
követelményeket alsó és felső tagozaton egyaránt. 
Alsó tagozat: magyar, matematika, környezetismeret 
Felső tagozat: magyar, matematika, természetismeret, történelem, földrajz, angol, 
fizika, kémia, biológia, informatika 
A minimum követelmények elkészültek a minimum szintet mérő feladatlapok 
formájában. 
A mérőeszközök évfolyamonkénti illetve tantárgyankénti csoportosításban 
számítógépen és nyomtatott formában is megtalálhatóak. 

 
3. A tárgyi és humán feltételek takarékos felhasználása, a hatékony és optimális 

energiafelhasználás igényének erősítése. 
 

Értekezleteken kötetlen beszélgetés folyt a takarékossági intézkedésekről 
(fénymásoló kevesebb használata, villanykapcsolók lekapcsolása). 
A tanulók takarékossági igényének kialakítására az osztályfőnökök beszélgettek a 
gyerekekkel, rajz órákon plakátokat készítettek. Figyelemfelkeltő plakátok kerültek az 
osztálytermekbe, a folyosókra. 
A pedagógusok igyekeztek kevesebb fénymásolópapírt használni, illetve a papírt 
maguk biztosították. 
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A folyosón, a mellékhelyiségekben nem égett feleslegesen a villany, nem folyt a víz 
 
 

II. Elégedettségmérések 
 

Az IMIP csoport ebben a tanévben is elégedettségmérést tervezett végezni az alábbi 
területeken: 
 

• Az első osztályos tanulók szüleinek elégedettségmérése 
• Az első osztályos napközis tanulók szüleinek elégedettségmérése 
• Az ötödik osztályos tanulók szüleinek elégedettségmérése 
• A nyolcadik osztályos tanulók szüleinek elégedettségmérése 
• A tanulók viszonya az iskolai tantárgyakhoz  
• A vezetők és az alkalmazottak véleménye az iskolában zajló folyamatokról  
• Az intézményi kultúra vizsgálata  

 
Időhiány miatt csak két kérdőíves felmérés készült el. A vezetők és az alkalmazottak 
véleménye az iskolában zajló folyamatokról, és a nyolcadik osztályos tanulók 
szüleinek elégedettségmérése. A kérdőívek kiértékelése megtörtént, az összefoglaló 
jelentés elkészült, munkaértekezleten számolt be az igazgató nő a vezetők, az 
alkalmazottak, a nyolcadik osztályos szülők véleményéről, az iskola erősségeiről, 
gyengeségeiről, javítandó területeiről. 
 

 

III.  A mérési- értékelési rendszer további működtetése 
 

A mérési-értékelési rendszer elkészítésével és működtetésével fő célunk, hogy az 
intézmény kompetenciamutatói az előző évhez viszonyítva pozitív előrelépést 
mutassanak, tanulóink eredményei az átlaghoz közelítsenek, majd az elvárt szintet 
érjék el. A nevelőtestület két fontos kompetenciaterület fejlesztésére fókuszált, 
szövegértés és matematika. Tettük ezt egyrészt azért, mert az országos mérések 
alkalmával is ezeket a területeket vizsgálják, másrészt azért, mert kulcsfontosságú a 
gyerekek továbbtanulása, a hétköznapi életben való helytállása, szocializációja 
szempontjából. Az információelemzés, önálló ismeretszerzés, és képesség az 
élethosszig tartó tanulásra, megnöveli a gyerekek esélyét a munkaerőpiacon, és 
elősegíti boldogulásukat. 
 Kiemelt célcsoport volt a 6. osztály, mivel ez az évfolyam rendszeresen az országos 
átlag alatt teljesített. Ennek javítására már külön intézkedési terv is készült.  

Célunk az volt, hogy az idei tanévben lehetőleg minden tantárgy és foglalkozás 
(napközi, tanulószoba) anyagába beépüljön a szövegértés, a matematikai 
készségek és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A mérési- értékelési 
rendszer működtetésében az SNI tagozaton tanítók/tanulók is részt vettek az előző 
tanévekhez hasonlóan. 

 

A kompetenciaméréseken való eredményes megfelelés céljából a 2011/2012-es 
tanévben a következő intézkedéseket valósítottuk meg: 
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Elkészítettük a tanévre vonatkozó diagnosztikus vizsgálatok rendszerét, melyben 
pontosan meghatároztuk a mérési-értékelési célfeladatokat, a mérésmódot, a 
határidőket és a felelősöket. A rendszer működtetésében a tantestület nagy 
többsége részt vett. 
Bemeneti mérésekkel (DIFER) 1. évfolyamon felmérték a tanulók képesség és 
tudásszintjét. A teszteket tanév végén is megcsináltatták a tanulókkal, hogy 
kiderüljön, mennyit fejlődtek az azóta eltelt időszakban.  
A testnevelést tanítók elvégezték a tanulók állóképességének vizsgálatát minden 
évfolyamon, tanév elején és végén, a jogszabályban előírtaknak megfelelően.  
A méréseken született gyenge eredmények sokszor a figyelmetlen munkának is 
köszönhetők. Ezért 5. és 7. évfolyamokon az osztályfőnökök tesztlappal vizsgálták a 
tanulók tanulással kapcsolatos problémáit. A kapott eredményeket fel kell használni 
a következő tanévben, mert ők fognak részt venni az országos mérésen. 
 Az osztály szociális színtér, ezért nem hagyható figyelmen kívül az osztály, mint 
csoport működése. Ezt vizsgálták az osztályfőnökök 5. évfolyamon szociometriai 
eljárással. Kidolgozás után megismerhették osztályuk társas kapcsolatait, szerkezetét.  
A 8. osztályosok központi felvételije előtt a magyart és matematikát tanító tanárok 
megíratták az előző évi felvételi feladatsorokat. Javítás és elemzés után 
gyakoroltatták a tanulóknak nehézséget okozó feladatokat, ezzel is még jobban 
felkészítve őket az előttük álló megmérettetésre. 
6. évfolyamon a tanulók szövegértését ismeretterjesztő szövegen vizsgálták 
történelem és természetismeret tantárgyak keretében, illetve a matematika tanárok 
által összeállított feladatlapot töltöttek ki. 
2. 3. és 4. évfolyamon a helyesírást, 4. évfolyamon a tanulók írásképét vizsgálták a 
tanítók.  
A motiváció cselekvésre késztető belső mozgató erő. Nagyon sokféle oka lehet 
annak, hogy valaki szeret tanulni, iskolába járni, vagy éppen ellenkezőleg, nem 
igazán rajong az iskolához kapcsolódó dolgokért. Ezért készült tanulási motiváció 
vizsgálat 5. és 7. osztályban.  A kérdőív kiértékelése után megtudhattuk mi motiválja 
(vagy nem) a gyerekeket a tanulásban, az eredményeket a következő tanévben fel 
kell használni teljesítményük növelésére, hiszen akkor ők vesznek részt az országos 
mérésen. 
Az országos méréseket is beillesztettük az iskolai mérési-értékelési rendszerbe. A 
kompetenciamérések előtt „próba-kompetenciamérést” végeztek 4. 6. 8. 
évfolyamon matematikából és szövegértésből, hogy minden tanuló 
ráhangolódhasson arra, mi vár rá azon a napon.  
Számolási készséget vizsgáltak 4. osztályban a 10000-es számkörben (írásbeli 
összeadás, kivonás, szorzás, osztás).  
A külső mérés előtt a gondolkodási képesség (logikai gondolkodás) vizsgálatára is sor 
került 5. és 7. évfolyamon.  
2. 3. 5. 7. évfolyamokon a szövegértő olvasást mérték. Számolási készséget vizsgáltak 
2. osztályban a 100-as számkörben (szorzó- és bennfoglaló táblák, összeadás és 
kivonás), 3. osztályban az 1000-es számkörben (írásbeli összeadás, kivonás, szorzás). 
Az iskolai szintű mérési-értékelési rendszer kidolgozása és működtetése az országos 
mérések szemléletének megfelelően történt. A pedagógusok felkészültebbek lettek 
a mérés-értékelés területén, és minden lehetőséget igyekeznek megragadni 
tanóráikon a kulcskompetenciák fejlesztésére. A napközi otthonos, valamint a 
tanulószobai foglalkozások anyaga közé is beépült a kompetenciafeladatok 
gyakorlása.  

 



 29

Kiemelt fontosságú cél, hogy a jövő tanévben továbbra is minden tantárgy és 
foglalkozás anyagába beépüljön a szövegértés, a matematikai készségek és a 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
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Irányított önértékelés 

 

 

Készítette: Asztalos Józsefné 
                   Világos Anikó 
                   Mészáros Gábor 
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Témakörönkénti átlagok

 

1.Vezetés értékelése 4,6
2.Startégia és operatív tervezés 4,6
3.Dolgozók irányításának értékelése 4,2
4.Erőforrások értékelése 4,5
5.A folyamatok és szabályozottságuk értékelése 4,5
6.A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje 4,6
7.A szervezeti kultúra értékelése / fontosság 4,8
7.A szervezeti kultúra értékelése / megvalósulás 4,1

Témakörönkénti átlagok
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4,8 V
4,6 A
5,0 V
4,7 A
5,0 V
4,7 A
4,6 V
4,5 A
4,3 V
4,5 A
4,8 V
4,6 A
4,6 V
4,3 A
4,5 V
4,6 A
4,4 V
4,5 A
4,8 V
4,7 A

össz.:

Támaszkodnak a belső partnerek (tanárok, munkatársak) ötleteire,
 javaslataira és meghallgatják panaszaikat, kritikájukat és lehetőség szerint figyelembe veszik.

Lehetőségük szerint mindent megtesznek a szükséges 
erőforrások megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez.

Észlelik, elismerik beosztottjaik erőfeszítéseit, törekvéseit a mindennapi munka során.

Elkötelezettek a Pedagógiai programban megfogalmazott 
küldetés és értékrend érvényre juttatása iránt és példát mutatnak ezek betartására.

Mindent elkövetnek annak érdekében, 
hogy hatékony kapcsolatot alakítsanak ki az intézmény külső partnereivel (szülőkkel, fenntartókkal, más iskolákkal).

Elősegítik az intézmény kedvező megítélését publikációkkal,
 rendezvényeken tartott előadásokkal, civil szervezetekben végzett munkálkodással.

Élére állnak az új kezdeményezéseknek a fejlesztésekben, jobbításokban.

Figyelemmel kísérik az oktatási, nevelési folyamatokban az egyének,
 a csoportok munkáját, fejlődését, és ahol lehetséges, kialakítottak objektív mérőrendszert ezek megítélésére.

Egyértelműen meghatározzák a szervezeten belül a feladatokat és hatásköröket..

Szinten tartják saját felkészültségüket továbbképzésekkel, önképzéssel.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

1. A vezetés értékelése
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4,0
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4,4

4,6

4,8

5,0

1.  Vezetés  értékelése 
Vezető Alkalmazott
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                   vezetők szerint                                          alkalmazottak szerint          
                               
Legjobbak : -jó kapcsolat a partnerekkel                     -jó kapcsolat a partnerekkel     
                   -intézmény kedvező megítélésének         -intézmény kedvező 
megítélésének 
                    elősegítése                                                    elősegítése 
 
 
Legkevésbé jók : -támaszkodnak a belső            -észlelik , elismerik beosztottjaik  
                                partnerek ötleteire                       erőfeszítéseit 
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4,5 V
4,9 A
4,8 V
4,8 A
4,5 V
4,6 A
4,6 V
4,7 A
4,3 V
4,5 A
4,4 V
4,5 A
4,9 V
4,7 A
4,6 V
4,7 A
4,8 V
4,4

össz.:

9.

A küldetés, a pedagógiai hitvallás, az értékrend
 egyértelműen meg van határozva a pedagógiai programban.

A stratégiai célok megfogalmazták és meghatározták
 az ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokat.

Rendszeresen aktualizálják, fejlesztik pedagógiai programjukat, stratégiájukat.

A stratégiai célkitűzések megvalósításához szükséges aktuális 
feladatok megvalósítására munkaterveket dolgoznak ki, amelyek egyértelművé teszik az elvárásokat és a felelősöket.

Hatékony tevékenységet fejtenek ki annak érdekében,
 hogy a pedagógiai programot, munkaterveket mindenki megismerje és elfogadja (magáénak  vallja).

Figyelemmel kísérik a megfogalmazott értékrend és célok érvényre jutását.

Ellenőrzik a kitűzött feladatok (munkatervek) teljesülését,
 a megvalósítás eredményeit és szükség szerint módosítást hajtanak végre.

A pedagógiai program aktualizálásánál, a munkatervek összeállításánál figyelembe veszik 
az összes lényeges adatot és igényt, amely a rendeletekből, valamint a partnerek igényeiből következik.

A munkatervek összeállításának stádiumában egyeztetnek, 
konzultálnak minden munkatárssal, hogy kiderüljön, miként tudnak hozzájárulni annak megvalósításához.

1.

2.

2. Stratégia és operatív tervezés
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5.

6.

7.

8.
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2. S tratég ia és  operatív tervezés

Vezető

Alkalmazott
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                     vezetők szerint                                             alkalmazottak szerint 
                                        
Legjobbak :-ellenőrzik a kitűzött feladatok                     -a küldetés egyértelműen  
          teljesülését                                                      meg van határozva 
                    -munkatervek készítésének stádiumában   -stratégiai célok 
megvalósításához 
                      egyeztetnek egymással                               megfelelő munkaterveket 
dolgoz- 
                                                                                            zanak ki , amely egyértelművé  
                                                                                            teszi a felelősöket és ki is jelöli 
                 azokat  
 
 
Legkevésbé jók :-hatékony tevékenységet fejtenek         -munkatervek készítésének  
                            ki a pedagógiai célok megvalósulása      stádiumában  
                            érdekében                                                     egyeztetnek egymással 
 



 36

4,4 V
4,4 A
3,8 V
4,2 A
4,0 V
4,0 A
4,1 V
4,4 A
4,5 V
4,6 A

össz.:

Az új belépőkkel megismertetik az intézmény küldetését, értékrendjét és belső szabályait.

Egyeztetik a tanárokkal és más munkatársakkal a velük szemben
 támasztott elvárásokat, és a teljesítményük mérésére (értékelésére) szolgáló kritériumokat.

Rendszeresen tartanak csoportos kétirányú kommunikáción alapuló megbeszéléseket, ahol informálják a 
munkatársakat, valamint megválaszolják kérdéseiket, és megismerik véleményüket,  javaslataikat.

Minden tanár számára készítenek képzési (esetleg karrier-) terveket
 összhangban az intézmény jövőképével és fejlesztési tervével.

A tanárokat és más munkatársakat felhatalmazzák arra, hogy saját hatáskörben hozzanak
 döntéseket olyan ügyekben és területeken, ahol ehhez minden információval és kompetenciával rendelkeznek.

1.

2.

3.

4.

5.

3. A dolgozók irányításának értékelése
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3. Dolgozók  irányítás ának  értékelés e

Vezető

Alkalmazott

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            vezetők szerint                                        alkalmazottak szerint 
                                        
Legjobbak :-az új belépőkkel megismertetik            -az új belépőkkel megismertetik 
                     az intézmény küldetését                        az intézmény küldetését 
 
Legkevésbé jók :-az információ-áramlás                  -minden tanár részére készítenek 
                              hiánya                                              képzési tervet , az intézményi            
                                                                                        szükségesség szerint 
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4,1 V
4,6 A
4,6 V
4,8 A
4,9 V
4,9 A
4,5 V
4,6 A
4,6 V
4,4 A
4,5 V
4,5 A
4,1 V
4,3 A
4,4 V
4,1 A

össz.:

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások felhasználása összhangban van az intézmény deklarált céljaival.

Intézkedéseket hoznak az energiafelhasználás optimalizálására.

Az infrastruktúra és az egyéb technikai eszközök üzemeltetése biztonságos és szabályozott, 
karbantartásuk megoldott.

A rendelkezésre álló infrastruktúrát és technikai eszközöket hatékonyan használják ki.

Az összes dolgozót ellátják a munkájuk hatékony végzéséhez szükséges információval.

A tankönyvek kiválasztási eljárása biztosítja, hogy teljesülhessenek az oktatási, 
tanulási célkitűzések, valamint érvényre jusson az intézmény értékrendje.

A gazdálkodási folyamatok szabályozottak, és ezek betartásával járnak el.

Ellenőrzik a pénzügyi erőforrások felhasználását.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

4,5

4. Erőforrások értékelése
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4.  E rőforrások értékelése 
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Alkalmazott
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                         vezetők szerint                                           alkalmazottak szerint 
 
                                        
Legjobbak :-ellenőrzik a pénzügyi erőforrások          -ellenőrzik a pénzügyi erőforrások 
                      felhasználását                                        felhasználását 
                     -gazdálkodási folyamatok                      -gazdálkodási folyamatok  
                      szabályozottak                                       szabályozottak 
 
Legkevésbé jók :-a pénzügyi erőforrások                -a tankönyvválasztás segíti és  
                              összhangban vannak                    biztosítja az oktatási célok  
                              az intézmény céljaival                   megvalósulását  
                           -az összes dolgozót ellátják           -az összes dolgozót ellátják 
                            a munkája elvégzéséhez                 a munkája elvégzéséhez  
                            szükséges információval                  szükséges információval 
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4,5 V
4,8 A
4,6 V
4,7 A
4,6 V
4,5 A
4,8 V
4,9 A
4,0 V
4,6 A
4,6 V
4,7 A
4,3 V
4,3 A
4,0 V
4,4 A
4,5 V
4,5 A

össz.:

A biztonságos és egészséges tanítás, tanulás feltételei (terhelés, pihenés, szellőztetés stb.), 
valamint a veszélyek (stressz, drog stb.) felismerése és megelőzése 

Az oktatási-nevelési tevékenység folyamatának közös követelményei

Az oktatási, nevelési és a működési folyamatok összhangban vannak a pedagógiai programmal, a tantervvel. 

Rendszeresen meghatározzák (azonosítják), hogy a célkitűzések megvalósítása, 
a sikeres működés szempontjából melyek a kulcsfolyamatok, és ezek kézbentartására kiemelt figyelmet fordítanak.

A kulcsfolyamatokat felügyelik (ahol lehetséges, ezek eredményességét mérik),
 és továbbfejlesztik a partnerek elvárásai, az új ismeretek és a belső javaslatok alapján.

Partner-kapcsolatok kezelése, kommunikáció a külső partnerekkel 

Tanárok, munkatársak felvételének módja, követelményei

A tanulók értékelésének közös követelményrendszere, mérőeszközei 

Az oktatási-nevelési munka ellenőrzése, elemzése és javítása.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4,5

5. A folyamatok és szabályozottságuk értékelése
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5. F olyamatok  irányítás ának  és  s zabályozotts águk  értékelés e

Vezető

Alkalmazott
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                        vezetők szerint                                           alkalmazottak szerint 
                                        
Legjobbak :-partnerkapcsolatok kezelése ,                  -partnerkapcsolatok kezelése ,  
                     kommunikáció a külső                                kommunikáció a külső 
                     partnerekkel                                                partnerekkel 
 
Legkevésbé jók :-tanárok felvételének módja,             -az oktatási-nevelési követel- 
                              követelményei                                   ményének közös rendszere 
                            -a tanulók értékelésének közös          -a tanulók értékelésének közös 
                             követelmény-rendszere                        követelmény-rendszere 
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4,8 V
4,8 A
4,3 V
4,6 A
4,6 V
4,7 A
4,6 V
4,5 A
4,5 V
4,6 A

össz.:

A fejlesztési feladatok kitűzése során meghatározzák a célt, az elvárt eredményt, 
a teljesülés mérésének módját, a határidőket és a felelősöket.

A fejlesztési eredmények, javaslatok beépülnek az intézményi folyamatokba.

A vezetés az iskolát érintő külső és belső mérések, értékelések tapasztalatainak
 összegzése alapján határozza meg a javítandó, fejlesztendő folyamatokat, területeket.

A vezetés biztosítja a folyamatos fejlesztés eszközrendszerének működését az intézményben 
(probléma/feladatmegoldó teamek működtetése, vezetői támogatás).

1.

2.

3.

4.

5. Rendszeres időközönként értékelik az eredményeket, és újabb emelt szintű 
célokat tűznek ki a jobb eredmények érdekében.

4,6

6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje
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6.  A  folyamatos  fejlesz tés  alkalmazásának sz intje 

Vezető

Alkalmazott
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                          vezetők szerint                                           alkalmazottak szerint 
 
                                        
 Legjobbak :-a külső mérések értékelése                   -a külső mérések értékelése 
                     alapján határozza meg a vezetés            alapján határozza meg a 
vezetés 
                     nevelési céljait                                          nevelési céljait  
 
Legkevésbé jók :-a vezetés biztosítja a folya-           -a fejlesztési eredmények , 
javaslatok 
                             matos fejlesztés eszközrend-          beépülnek az intézményi 
folyamatokba 
                            szerének megvalósulását 
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V A V A
7. A szervezeti kultúra értékelése

4,8 4,1
fontosság megvalósulás

4,4

Az ösztönzés legyen kellően differenciált  az egyenlősdivel szemben.
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Az intézmény hatékony, eredményes működése nagyban függ a tanároknak 
és más munkatársaknak a meghirdetett  értékrenddel,  célkitűzésekkel való azonosulásától .

A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoportcéloknak van elsőbbsége az egyéni 
érdekekkel szemben.

A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására való alkalmasság 
dominál a személyes kapcsolatokkal szemben.

A hosszú távú célokat mindenkor figyelembe veszik az operatív döntések meghozatala során.

Az ösztönzési rendszer objektív alapokra épüljön, határozzon meg számon-kérhető, mérhető elvárásokat
 (kritériumokat), szemben a szubjektív vezetői megítéléssel.

4,2

4,4

4,1

4,2

Legyünk mindig nyitottak az újra, ne féljünk a változásoktól.

Figyeljünk arra, hogy mások mit tesznek, milyen eredményeket érnek el, ha lehet, tanuljunk tőlük,
 szemben azzal, hogy végsőkig ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, jónak hitt hagyományainkhoz.

Az intézményben vállaljuk fel, hozzuk felszínre, és igyekezzünk feloldani a konfliktusokat, szemben az elkerülő, 
elodázó taktikázással.

Az intézményben legyenek meghatározva (előre) az elvárások minden munkatársra vonatkozóan, és
 ellenőrizzék ezek betartását, szemben a szubjektív megítéléssel és elnéző magatartással.

A tanárok és munkatársak rendelkezzenek önállósággal operatív feladataik megvalósításában, az alkalmazott 
módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben, szemben a szoros irányítással és felügyelettel.
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7.  A  szervezeti kultúra  értékelése ‐ vezető
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                     vezetők szerint     
                                       
   LEGINKÁBB FONTOSAK      
                                
           -az intézményben vállaljuk fel és próbáljuk megoldani a konfliktusokat 
           -figyeljünk arra ,hogy mások mit tesznek ,  milyen eredményeket érnek el  
 
   LEGKEVÉSBÉ FONTOSSAK  
 
            -A hosszú távú célokat mindenkor figyelembe veszik az operatív döntések  
             meghozatala során  
 
   LEGINKÁBB MEGVALÓSULTAK 
 
           -A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására 
            való alkalmasság dominál a személyes kapcsolatrendszerben  
 
   LEGKEVÉSBÉ MEGVALÓSULTAK 
 
           -Az intézményben vállaljuk fel és próbáljuk megoldani a konfliktusokat 
          -Az intézmény hatékonysága , eredményes munkája nagyban függ a tanárok 
és más  
           alkalmazottak munkájától  
 
 
 
 
                  alkalmazottak szerint                                           
                                        
LEGINKÁBB FONTOSAK   
 
            -Az intézmény hatékonysága , eredményes munkája nagyban függ a tanárok 
és más  
           alkalmazottak munkájától  
             -A hosszú távú célokat mindenkor figyelembe veszik az operatív döntések  
             meghozatala során  
 
LEGKEVÉSBÉ FONTOSSAK  
 
           -Az ösztönzési rendszer objektív alapokra épüljön  
 
  LEGINKÁBB MEGVALÓSULTAK 
 
          -Az ösztönzés  legyen kellően differenciált és ne egyenlősdi  
 
LEGKEVÉSBÉ MEGVALÓSULTAK 
 
             -az intézményben vállaljuk fel és próbáljuk megoldani a konfliktusokat 
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ÖSSZEGZÉS 

 
 

Megfigyelhető , hogy sok esetben az alkalmazottak és a vezetők megítélése , 
meglátása megegyezik , igen kevés esetben térnek el .  
Sok esetben ugyanazon probléma merül fel , csak esetleg egy árnyaltabb része 
között van különbség . 
Megegyező meglátások : az információ áramlás hiánya ; konfliktus kezelések hiánya ; 
a továbbképzés rendszerének jobb átgondolása ; a közös értékelési , nevelési , 
oktatási rendszer elkészítése és annak mindenkire érvényes betartása ; munkatervek 
egyeztetésének hiánya a készítés stádiumában ; a külső mérések értékelése  alapján 
határozza meg a vezetés  nevelési céljait .         
Eltérő meglátások : az ösztönzési rendszer kellő differenciálása ; a tankönyvválasztás 
nem mindig biztosítja az oktatás , nevelés célját;   észleljék és   elismerjék a vezetők a  
beosztottjaik erőfeszítéseit :, stratégiai célok megvalósításához ,  egyeztessenek 
egymással ; megfelelő munkaterveket dolgozzanak ki , amely egyértelművé teszi a 
felelősöket és ki is jelöli azokat ;  a fejlesztési eredmények , javaslatok  beépülnek az 
intézményi folyamatokba 
Leginkább kimagasló az elismerése a következőknek mindkét részről : 
A szoros gazdasági ellenőrzés , számon kérik a kifizetett pénzeket mire költik. 
Az iskola kapcsolatrendszere kimagaslóan jó a külső partnerekkel – szülőkkel és más 
intézményekkel . 
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A nyolcadik osztályos tanulók szüleinek  
elégedettségmérése 
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A nyolcadik osztályos tanulók szülei talán kritikusabban, több tapasztalattal, 
nagyobb rálátással ítélik meg az iskolában folyó pedagógiai munkát. Az idei 
tanévben éppen ezért az ő véleményüket kérdeztük meg. Elsősorban arra voltunk 
kíváncsiak, hogy összességében hogyan látják iskolánkat, beváltak-e az iskolához 
fűződő reményeik, elvárásaik. 
A kérdőívet a 8.a és 8.b osztályokban osztották ki az osztályfőnökök. Mindkét osztály 
létszáma 24 fő. 
A 8.a osztályból 11 szülő küldte vissza, a szülők 46%-a, a 8.b-ből 18, a szülők 75%-a . 
 
Nemek szerinti megoszlás: 
  fiú  lány 
 
8.a 3 fő  8 fő 
 8.b 6 fő  11 fő  (1 fő nem válaszolt) 
 
A gyermek tanulmányi eredménye: 
 kitűnő  jó  közepes  gyenge  
 
8.a 1 fő  4fő  5 fő   0 fő   (1 fő nem válaszolt) 
8.b 1 fő  5 fő  8 fő   5 fő  (1 fő több választ is 
megjelölt) 
 
 
Iskolánkba járó gyermekeik száma: 

1 gyerek  2 gyerek   3 gyerek  több 
 

8.a 5 fő   5 fő   1 fő 
8.b 3 fő   8 fő   5 fő   1 fő 
 
Iskolaválasztásról való döntésük: 

idősebb gyermekem járt ide  mások ajánlására  egyéb 
 

8.a  7 fő     2 fő               2 fő 
8.b  5 fő     2 fő             11 fő 
 
Iskolánkkal kapcsolatos elvárásaik megvalósulása: 

teljes mértékben  többnyire  nem 
 

8.a  0 fő   10 fő   1 fő 
8.b  3 fő   12 fő   3 fő 
 
Sikerült-e abba a középiskolába kerülnie gyermekének, amelybe szeretett volna?
   

igen  nem 
 

8.a 9 fő  1 fő (1 fő nem válaszolt) 
8.b 16 fő  2 fő 
 
Az okok között gyermekük gyenge tanulmányi eredményét említették meg, illetve 
egy tanulót létszám miatt nem vettek fel az általa megjelölt középiskolába 
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Segítőkészségük, kapcsolatteremtő képességük alapján az alábbi csoportok, illetve 
személyek munkájának megítélése.  
 
 8.a 8.b Össz. 
iskolavezetés 4,08 3,5 3,79 
osztályfőnök 3,66 3,84 3,75 
osztályban tanító tanárok 3,72 3,66 3,69 
adminisztratív dolgozók (pl. iskolatitkár, gazdasági vezető) 4,09 4,3 4,19 
technikai dolgozók (pl. portás, takarítók, konyhai dolgozók) 3,18 3,66 3,42 
 
Segítőkészségük alapján a legmagasabb pontszámot az iskola adminisztratív 
dolgozói kapták. Az iskolavezetés megítélése eltérést mutat a két osztály szülői 
véleménye között. 
 
Az iskolától kapott tájékoztatással való elégedettség: 
 8.a 8.b Össz. 
szülői értekezleteken 3,72 3,88 3,8 
fogadó órák alkalmával 3,58 3,88 3,73 
osztályfőnökkel történő egyéb találkozások alkalmával 3,5 4,18 3,84 
szaktanárokkal történő egyéb találkozások alkalmával 3,81 3,87 3,84 
az ellenőrzőbe írt üzenetek aktuálisságával 4,0 4,0 4,0 
az ellenőrzőbe írt osztályzatok aktuálisságával 3,54 3,88 3,71 
a nyílt órákon tapasztaltakkal 3,81 3,93 3,87 
a továbbtanulással kapcsolatban 3,63 3,66 3,64 
a szabadidős programokkal kapcsolatban 3,27 3,44 3,35 
 
A nyílt órákon tapasztaltakkal, az osztályfőnökkel történő találkozásokkal. 
elégedettek, de jelentős eltérés van a két osztály között. 
 
 
A következőkben kijelentéseket olvashattak, melyekről el kellett dönteniük, mennyire 
tartják igaznak. Véleményüket ötfokú skálán bekarikázással kellet jelölniük.  
A számok jelentése a következő: 

1 Egyáltalán nem így van 
2 Kismértékben jellemző 
3 Többé-kevésbé jellemző 
4 Inkább igen, mint nem 
5 Nagyon jellemző 

 

A kérdőív négy kérdéscsoportban kereste a választ. 
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1. A tanítás, nevelés minősége   8.a  8.b  Össz. 

Átlag       3,33  3,47  3,4

   

A kérdésekre adott válaszok átlagai: 

Ebben az iskolában magas szintű oktató-nevelő munka folyik.  3,69 
 
A gyermekemet a képességeinek megfelelően fejlesztik.  3,54 
 
Gyermekem jól érzi magát ebben az iskolában.  3,3 
 
A pedagógusok a tanórákon változatos módszereket alkalmaznak.  3,22 
 
Személyes törődést is kap a gyermekem ebben az iskolában.  3,04 

 
Rendszeresen értékelik gyermekem munkáját.  3,52 
 
Az értékelés igazságos, tárgyilagos.  3,51 
 
Ismerőseimnek szívesen ajánlom ezt az iskolát.  3,49 
 
Gyermekem megfelelő alapműveltséget kapott az iskolában.  3,63 
 
Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg a gyermekemtől.  3,32 
 
A szülők többsége úgy érzi, hogy ebben az iskolában magas szintű nevelőmunka 
folyik, és gyermekük megfelelő alapműveltséget kap az iskolában. Hiányolják viszont 
a személyes törődést. Egy szülő megjegyezte, hogy a tanuló munkájának rendszeres 
értékelése tantárgy és tanár függő. (8.a) 
Jelentősebb eltérés mutatkozott meg a két osztály szüleinek véleménye között az 
alábbi kijelentések megítélésénél: 
 
Ebben az iskolában magas szintű oktató-nevelő munka folyik.  8.a 3,83
  8.b 3,55 
 
A pedagógusok a tanórákon változatos módszereket alkalmaznak. 8.a 3,0 
 8.b 3,44 
Személyes törődést is kap a gyermekem ebben az iskolában.  8.a 2,54
  8.b 3,55 
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2. Nevelési-oktatási eredmények   8.a  8.b  Össz. 

Átlag       3,49  3,65  3,57

  

A kérdésekre adott válaszok átlagai: 

A gyermekem tanárai törődnek azzal, ha a gyermekem nem úgy teljesít az 
iskolában, 
 ahogy tudna.   3,61 

 
Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem idegen nyelv 
tudását. 3,04 
 
Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem informatika 
tudását.  3,51 

 
Véleményem szerint az iskola megfelelően készíti fel gyermekemet az országos 
mérésekre magyar nyelv és irodalom tantárgyból.  3,75 

 
Véleményem szerint az iskola megfelelően készíti fel gyermekemet az országos 
mérésekre matematika tantárgyból. 3,82 

 
A továbbtanulása szempontjából jó kezekben van a gyermekem ebben az 
iskolában. 3,64 

 
Elégedett vagyok az iskola fegyelemelvárásával. 3,44 

 
Ebben az iskolában megszerettetik a gyermekemmel a mozgást.  3,15 

 
Kulturált és egészséges életre nevelés folyik az iskolában. 3,51 

 
Szakmailag felkészült pedagógusok oktatják gyermekemet. 3,93 

 
Az iskolai könyvtár eredményesen szolgálja az iskolában folyó oktatást, nevelést.
 3,77 

 
Elégedett vagyok az iskolai könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal.  3,73 
 

A szülők többsége szerint szakmailag felkészült pedagógusok oktatják gyermekeiket, 
és az iskola megfelelően készíti fel őket az országos mérésekre. Nem igazán 
elégedettek a mozgás megszerettetésével, illetve az idegen nyelvtudás 
fejlesztésével. Egy szülő az iskolai könyvtár szerepét, az általa nyújtott szolgáltatásokat 
nem tudta megítélni.  
Jelentősebb eltérések ebben a kérdéscsoportban is mutatkoztak a két osztály 
szüleinek véleménye szerint: 
 
Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem idegen nyelv  
tudását.  8.a 2,81   8.b 3,27 
 
Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem informatika  
tudását.  8.a 3,09   8.b 3,94 
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Elégedett vagyok az iskola fegyelemelvárásával. 8.a 3,72  8.b 3,16 
 
Ebben az iskolában megszerettetik a gyermekemmel a mozgást.  8.a 2,9 
 8.b 3,33 
 
Szakmailag felkészült pedagógusok oktatják gyermekemet.  8.a 3,81 
 8.b 4,05 
 
 

3.Az iskolai környezet     8.a  8.b  Össz. 

Átlag       3,60  3,71  3,65

  

A kérdésekre adott válaszok átlagai: 

Az iskolának biztonságos, védett környezete van.  3,73 
 

Elégedett vagyok az iskola tisztaságával.   3,39 
 

Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek.  3,69 
 

Helyénvalónak találom az iskola belső díszítését. 3,83 
 
Az iskola belső díszítését tartják a szülők a legmegfelelőbbnek, a tisztaságával 
elégedetlenebbek. Az eltérés itt meg is mutatkozott, a 8.a osztály szüleitől 3,18-as 
értéket kapott, a 8.b-től 3,61-et. Megjegyezték, hogy az iskolába jutás nem 
biztonságos, mivel nincs zebra. 
 
 
 

4. A pedagógusokkal való kapcsolattartás    8.a  8.b Össz. 

Átlag        3,65  3,62 3,63

  

A kérdésekre adott válaszok átlagai: 

Elégedett vagyok a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel.
 3,86 

 
Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskola neveléssel kapcsolatos 
tevékenységébe. 3,45 
 
Az iskola minden aggodalmammal komolyan foglalkozik. 3,51 
 
Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő 
kérdésekben. 3,59 

 
Szerintem elegendő információt ad az iskola magáról a környezetének.  3,80 
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A szülők elégedettek a pedagógusokkal történő személyes találkozási 
lehetőségekkel, szerintük elegendő információt ad magáról az iskola a 
környezetének. 
Jelentősebb eltérés két állításnál mutatkozott: 
 
Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskola neveléssel kapcsolatos  
tevékenységébe.  8.a 3,18  8.b 3,72 
 Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő  
kérdésekben.   8.a 3,91  8.b 3,27 
 
A szülői kérdőívek elemzése után a következők állapíthatóak meg. 

A szülők legelégedettebbek az iskolai környezettel (3,65), és a pedagógusokkal 

történő kapcsolattartással (3,65). Kicsit elégedetlenebbek a nevelési, oktatási 

eredményekkel (3,57), és a tanítás, nevelés minőségével (3,4). 

Az iskola erősségei a szülők szerint: 

Szakmailag felkészült pedagógusok oktatják gyermekeiket. 

Elégedettek a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel. 

Helyénvalónak tartják az iskola belső díszítését. 

Gyermeküket megfelelően készítik fel az országos mérésekre matematika 

tantárgyból. 

Az iskola elegendő információt ad magáról a környezetének. 

Javítandó területek a szülők szerint: 

Több személyes törődést kapjon gyermekük az iskolában. 

Az idegen nyelv tanításának hatékonyabbá tétele. 

A mozgás megszerettetése a tanulókkal. 

 

A kérdőív végén a szülők három megkezdett mondatot fejezhettek be. 

Ebben az iskolában azt szeretem, hogy … 

Ebben az iskolában azt nem szeretem, hogy … 

Ebben az iskolában azt szeretném, hogy … 

 

Néhányan éltek a lehetőséggel, és így fejezték be a mondatokat:  

 

Ebben az iskolában azt szeretem, hogy … 

8.a 

• Az igazgató nő és helyettesei mindig segítőkészek, igazságosak, 
együttműködőek és toleránsak. Ezt nagyon jónak találom, hogy nem csak 
fogadó órán lehet őket elérni, hanem a probléma komolyságától függően. 
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• Családias és jók a tanárok. 
 

• Színvonalas, jó az osztályközösség, megvan a tanárokkal az összhang. 
 

• Összetartó tanári kar. 
 

• Rend és tisztaság van. 
 

• Barátságos, összetartó tanári kar. 
 

• Szép tisztaság van, szépen fel van díszítve, a kapu zárva van tanítási időben.  
 
8.b 

• Ha bármilyen problémával fordulok az iskola dolgozóihoz, akkor maximálisan 
segítséget kapok. 

 
• Közel van a gyermekeim lakhelyéhez. 

 
• Közel van a lakhelyhez. 

 
• A tanárok segítenek nekem, és én is segítek, ha megkérnek, és lehetőségem 

van. 
 

• Némelyik tanár segítőkész. 
 

• A gyerekek jól érzik magukat, közel van, nem nagy forgalmú úton van. 
 
 
 

 
 
Ebben az iskolában azt nem szeretem, hogy … 

8.a 
• Nincs mondanivalóm. 

 
• Az iskola megközelítése nem elég biztonságos a közeli utak átkelésénél. 

 
• A gyerekek keveset mennek kirándulni. Nem mennek színházba, múzeumba. 

 
• Nagyon sok gyerek jegyét lerontják a tanárok, ha akár egyszer nincs kész a 

házi feladatuk elégtelennel jutalmazzák. 
 

 
• A meglehetősen sok tanulási követelmény mellett nagyon keveset dicsérik 

szóban a gyermekeket. Keveset inspirálják őket, pedig az nem egyértelmű, 
hogy mindenki okosnak születik. Nagyon sok gyerek átlaga azért rossz, mert ha 
nem ír leckét, vagy otthon hagy valamit rögtön a tantárgyhoz kapja az 
egyest, és sok tanárnál már az első alkalommal is. Én úgy gondolom, a 
trehányság nem tükrözi minden esetben a gyermek okosságát. Ezért találták ki 
a szorgalom rubrikát. 
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8.b 

• Kevés a sportolási lehetőség, tömegsport, sportrendezvény és egyéb 
rendezvény. 
 

• Nem minden esetben igazságosak a gyerekkel mikor probléma adódik pl. 
verekedés, csúfolódás, van, amikor a sértett jár rosszul. 

 
• Sok az ifis diák, kicsit féltem az iskolai biztonságot. 

 
• Nincs nyugalom. 

 
• A problémát nem lehet megbeszélni, más tanár beleavatkozik a dolgokba, az 

osztályfőnök nem közelít a szülőkhöz.  
 
Ebben az iskolában azt szeretném, hogy … 

8.a 

• A tanárok jobban figyeljenek a gyermek egyéni képességeire, és az után 
osztályozzák, ne pedig egy kalap alá vegyék őket, és a kitűnőkhöz 
viszonyítsanak mindenkit. Azon felül pedig sok olyan gyerek van, akinek 
szüksége van a folyamatos dicséretre, mert az önbizalmat ad, akkor is, ha 
gyengébb. 
 

• Kevesebb tanóra legyen, vagy legalább rövidített órák. 
 

• Jobb legyen az iskola biztonságos megközelítése. 
 

• A tanárok jobban figyeljenek oda, ha a gyerekek kérdeznek az órán, mert 
nem mindig kapnak megfelelő választ. 

 
• Több odaadással tanítsanak, és a házi feladatokat ellenőrizzék. Néha 

idejében beírni a jegyeket az ellenőrzőbe.  
 
8.b 

• A sportra való felkészítés magas szintű, és vannak nagyon kedves és 
emberséges tanárok és tanulók, akikkel érdemes tartani a kapcsolatot és 
véleményt kérni. Pl. Gábor bácsi, akinek külön köszönet, és Mónika néni, a 
gazdaságisok, és az igazgató helyettesek. 
 

• A túl problémás gyerekek ne zavarhassák a többi diákot akár szünetben, akár 
órán. 

 
• Több sportot oktassanak. 

 
• Nyugalom legyen. 

 
• Több lehetne a biciklis tároló hely, és arra vigyázzanak is a portások, hogy ne 

legyen annyi biciklirongálás. 
• Kicsit jobban figyeljenek a gyerekekre szünetekben. 
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• Több sport! Egészséges életmódra nevelés. 
 

 
Összehasonlító elemzés témakörönként  
 
 

Témakör 8.a 8.b Össz. 

A tanítás, nevelés 
minősége 

3,33 3,47 3,40 

Nevelési és oktatási 
eredmények 

3,49 3,65 3,57 

Az iskolai környezet 
 

3,60 3,71 3,65 

A pedagógusokkal 
való kapcsolattartás 

3,65 3,62 3,63 

 

Összehasonlító elemzés kérdésenként 
1. A tanítás, nevelés minősége 

 
Sorszám 8.a 8.b Őssz. 

1. 3,83 3,55 3,69 
2. 3,54 3,55 3,54 
3. 3,27 3,33 3,30 
4. 3,0 3,44 3,22 
5. 2,54 3,55 3,04 
6. 3,50 3,55 3,52 
7. 3,58 3,44 3,51 
8. 3,54 3,44 3,49 
9. 3,72 3,55 3,63 

10. 3,27 3,38 3,32 
 
 

2. Nevelési és oktatási eredmények 
 

Sorszám 8.a 8.b Össz. 
11. 3,72 3,50 3,61 
12. 2,81 3,27 3,04 
13. 3,09 3,94 3,51 
14. 3,63 3,88 3,75 
15. 3,81 3,83 3,82 
16. 3,63 3,66 3,64 
17. 3,72 3,16 3,44 
18. 2,90 3,33 3,15 
19. 3,58 3,44 3,51 
20. 3,81 4,05 3,93 
21. 3,66 3,88 3,77 
22. 3,58 3,88 3,73 
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3. Az iskolai környezet 

 
Sorszám 8.a 8.b Össz. 

23. 3,63 3,83 3,73 
24. 3,18 3,61 3,39 
25. 3,72 3,66 3,69 
26. 3,90 3.77 3,83 

 
 

4.A pedagógusokkal való kapcsolattartás 
 

Sorszám 8.a 8.b Össz. 
27. 3,90 3,83 3,86 
28. 3,18 3,72 3,45 
29. 3,58 3,44 3,51 
30. 3,91 3,27 3,59 

31. 3,72 3,88 3,80 
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Tisztelt nyolcadikos Szülők! 
 

Iskolánk arra törekszik, hogy minél jobban szolgálja az Önök és gyermekeik igényeit. 
Ezzel a kérdőívvel szeretnénk összegyűjteni a végzős diákok szüleinek véleményét, 
hiszen nehéz anélkül fejleszteni az iskolát, hogy az érintettek ne mondanák meg, 
hogyan vélekednek az iskola mai állapotáról. Kérjük, töltse ki a kérdőívet, hogy 
iskolánk mindenki számára kellemesebb hely lehessen. 
Amikor kitölti a kérdőívet gyermekének osztályára, tanáraira gondoljon! 
 
A kérdőív névtelen. Kérjük a kitöltött kérdőívet helyezze a mellékelt borítékba, és a 
borítékot zárja le! 
 
Kérjük, húzza alá a megfelelő választ! 
 
Melyik osztályba jár gyermeke?  a  b 
Gyermeke:  fiú  lány 
Gyermeke eddigi tanulmányi eredménye: kitűnő  jó közepes
 gyenge 
Hány gyermeke jár (járt) ebbe az iskolába? 1 gyerek 2 gyerek 3 gyerek
 több Annak idején milyen alapon döntött az iskolaválasztásról? 
 idősebb gyermekem járt ide  mások ajánlására egyéb 
Megvalósultak-e az elvárásai iskolánkkal kapcsolatban? 
 teljes mértékben többnyire nem 
Sikerült-e abba a középiskolába kerülnie gyermekének, amelybe szeretett volna?
  igen nem 
Ha nem, mi lehet az oka? Kérjük, írja le a választ! 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….... 
 
Segítőkészségük, kapcsolatteremtő képességük alapján milyennek ítéli az alábbi 
csoportok, illetve személyek munkáját? Kérjük, karikázza be a megfelelő számot! 
 
5 nagyon jó 4 jó 3 közepes 2 gyenge 1 rossz 
 
      
iskolavezetés 1 2 3 4 5 
osztályfőnök 1 2 3 4 5 
osztályban tanító tanárok 1 2 3 4 5 
adminisztratív dolgozók (pl. iskolatitkár, gazdasági vezető) 1 2 3 4 5 
technikai dolgozók (pl. portás, takarítók, konyhai dolgozók) 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

Mennyire elégedett Ön azzal (a tájékoztatással), amit az iskolától kapott? Kérjük, 
karikázza be a megfelelő számot! 
 
5 nagyon elégedett   
4 elégedett 
3 többé- kevésbé elégedett  
2 kevéssé elégedett  
1elégedetlen 
      
szülői értekezleteken 1 2 3 4 5 
fogadó órák alkalmával 1 2 3 4 5 
osztályfőnökkel történő egyéb találkozások alkalmával 1 2 3 4 5 
szaktanárokkal történő egyéb találkozások alkalmával 1 2 3 4 5 
az ellenőrzőbe írt üzenetek aktuálisságával 1 2 3 4 5 
az ellenőrzőbe írt osztályzatok aktuálisságával 1 2 3 4 5 
a nyílt órákon tapasztaltakkal 1 2 3 4 5 
a továbbtanulással kapcsolatban 1 2 3 4 5 
a szabadidős programokkal kapcsolatban 1 2 3 4 5 
 
 
 
Kérjük, olvassa el az alábbi kijelentéseket, és karikázza be az ötfokú skálán azt az 
értéket, amelyet az adott állításra igaznak tart! 
 
5 teljes mértékben jellemző 
4 többnyire jellemző 
3  közepesen jellemző 
2  kevéssé jellemző  
1  egyáltalán nem jellemző 
 

1. Ebben az iskolában magas szintű oktató-nevelő munka folyik. 
 

                                      1    2    3    4    5 
 

2. A gyermekemet a képességeinek megfelelően fejlesztik. 
 

                                        1    2    3    4    5 
 

3. Gyermekem jól érzi magát ebben az iskolában. 
 

                                        1    2    3    4    5 
 

4. A pedagógusok a tanórákon változatos módszereket alkalmaznak. 
 
1 2 3 4 5 
 

5. Személyes törődést is kap a gyermekem ebben az iskolában. 
 
    1    2    3    4    5 
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6. Rendszeresen értékelik gyermekem munkáját. 
 

       1    2    3    4    5 
 

7. Az értékelés igazságos, tárgyilagos. 
 

1 2 3 4 5 
  

8. Ismerőseimnek szívesen ajánlom ezt az iskolát. 
 
1 2 3 4 5 
 
 

9. Gyermekem megfelelő alapműveltséget kapott az iskolában. 
 
1 2 3 4 5 

10. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg a gyermekemtől. 
 

1 2 3 4 5 
  

11. A gyermekem tanárai törődnek azzal, ha a gyermekem nem úgy teljesít az 
iskolában, ahogy tudna. 

                                        
1    2    3    4    5 

12. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem idegen 
nyelv tudását. 

 
                                       1    2    3    4    5 
 

13. Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti a gyermekem 
informatika tudását. 

 
1 2 3 4 5 

14. Véleményem szerint az iskola megfelelően készíti fel gyermekemet az 
országos mérésekre magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

 
1 2 3 4 5 
 

15. Véleményem szerint az iskola megfelelően készíti fel gyermekemet az 
országos mérésekre matematika tantárgyból. 

 
1 2 3 4 5 
 
 

16. A továbbtanulása szempontjából jó kezekben van a gyermekem ebben 
az iskolában. 

 
                                       1    2    3    4    5 
 

17. Elégedett vagyok az iskola fegyelemelvárásával. 
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                                       1    2    3    4    5 
 

18. Ebben az iskolában megszerettetik a gyermekemmel a mozgást. 
 

                                       1    2    3    4    5 
 

19. Kulturált és egészséges életre nevelés folyik az iskolában. 
  

1 2 3 4 5 
 

20. Szakmailag felkészült pedagógusok oktatják gyermekemet. 
 

1 2 3 4 5 
 

21. Az iskolai könyvtár eredményesen szolgálja az iskolában folyó oktatást, 
nevelést. 

 
1 2 3 4 5 
 

22. Elégedett vagyok az iskolai könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal. 
 

1 2 3 4 5 
 

23. Az iskolának biztonságos, védett környezete van. 
 

1    2    3    4    5 
 

24. Elégedett vagyok az iskola tisztaságával.  
 

1    2    3    4    5 
 

25. Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek. 
 

1    2    3    4    5 
 

26. Helyénvalónak találom az iskola belső díszítését. 
 

1    2    3    4    5 
 

27. Elégedett vagyok a pedagógusokkal történő személyes találkozási 
lehetőségekkel. 

 
1    2    3    4    5 

 
28. Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskola neveléssel 

kapcsolatos tevékenységébe. 
 

1    2    3    4    5 
 

29. Az iskola minden aggodalmammal komolyan foglalkozik. 
1    2    3    4    5 
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30. Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő 

kérdésekben. 
 

1    2    3    4    5 
 

31. Szerintem elegendő információt ad az iskola magáról a környezetének. 
 

1    2    3    4    5 
 
 
 

 

 

Ebben az iskolában azt szeretem, hogy ...................................................................   

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

Ebben az iskolában azt nem szeretem, hogy ..........................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Ebben az iskolában azt szeretném, hogy .................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

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

 

 

Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre, és kitöltötte a kérdőívet! 

 

                                                                        Intézményi Minőségirányítási Csoport 
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b.) A felmérés eredményeink figyelembevételével a köv. munkatervbe 
való beépítés, intézkedési terv készítése 

 
Azért elemezzük ki részletesen a munkaértekezleteken a felmérés eredményeit, hogy 
a következő  tanévben a kért és megvalósítható, jogos hiányosságokat próbáljuk 
megszüntetni, de  legalább is javítani.  
Pl.      –    több dicséret szóban is a diáknak  

- jobb idegen nyelv oktatás  
- mozgás megszerettetése 
- házi feladat ellenőrzése  
- jobban figyeljünk az egyéni képességekre stb. 

 
c.) Belső szabályozó rendszer működése  
         -     Kiemelt ellenőrzési terület délutánonként az Ifjúsági tagozat és a 
               tanulószobai foglalkozások. 

- Havi egy alkalom ( minden hónap első hétfője) munkaértekezlet – a hónap 
értékelése- a gyakorlatban tapasztalt hiányosságok pótlása, elemzése. 

- Az óralátogatás tapasztalatainak kiértékelése. 
- Az ügyelet, az osztályfőnöki munka állandó ellenőrzése, értékelése. 
- Az adminisztráció pontosságának ellenőrzése. 
- Óralátogatás minden nevelőnél, visszatérő óralátogatás tervezése, 

napköziben is.  
- Tanmenetek betartásának, a nevelők órai felkészülésének ellenőrzése. 
- A havi egy érdemjegy beírása a naplóba – ellenőrzés. 
- Tehetséggondozás, felzárkóztatás biztosításának ellenőrzése. 
- A tagozatos oktatás hatékonyságának ellenőrzése. 
- A szakkörök megtartásának ellenőrzése. 
- A megfelelő pedagógiai módszerek és a helyes viselkedésforma, stílus 

betartása, tanulóval, szülőkkel való jó kapcsolat ápolása. 
- A pedagógus etika normáinak betartása. 
- A gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével állandóan 

figyelemmel kíséri a tanulói hiányzásokat, felderíti annak okait. 
- A fakultációk szeptemberben, a pedagógus nem kötelező órájában nem 

kötelező szakkörök pedig októbertől kezdődnek. 
- A munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásért az igazgatóhelyettesek a 

felelősek. 
A munka- és balesetvédelem minden nevelő feladata. Tanév elején és szükség 
szerint, munkavégzés előtt, köteles a tanulókat munkavédelmi oktatásban részesíteni, 
ezt az osztálynaplóba bejegyezni. 
Ennek ellenőrzése az igazgatóhelyettesek feladata. 
Heti 1 óra vagy napközis foglalkozás, tanulószobai foglalkozás, szakköri foglalkozás, 
fejlesztő foglalkozás ellenőrzése, dokumentálása: igazgató, igazgatóhelyettesek. 
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III. Személyi feltételek 

 
a.) Létszám, végzettség, szakmai felkészültség  
 
Intézményünkben a 2011/12. tanévben sem létszámban, sem személyekben nem 
történt változás. Tanulócsoport száma is változatlan volt az előző tanévhez képest. 
Most szeptembertől egy csoporttal bővülünk, de nem kértünk hozzá álláshelyet.  
Csoportok száma:      24   csop.                  2012/2013.    25 csop.  
Ebből: Normál tag.:   19                               2012/2013.    20 
             SNI tag.:           5                               2012/2013.       5  
 
Két első osztályunk volt, most három lesz.  
Kinőttük az iskolát!  
Nevelőtestület:  44 fő  
GYES: 1.  Mészáros Gáborné  tanító, testnev.szakos  
            2. Kovács Júlia  tanító  
            3. Mezei Noémi magyar-tánc, dráma szakos  
            4. Tircsi Ildikó napközis csop.vez.  
            5. Soós Hajnalka SNI napk. csop.vez.  
   6. Jánvári Zsófia – prémiumévek program résztvevője 2010. okt.-től  
                                            2014-be mehet nyugdíjba 
Szakács Sándor – biológia-kémia szakost, alkalmatlanság címén elküldtem, 
helyére :  
Novák Edit biológia-kémia szakos érkezett  
A 44 főből: 1  könyvtáros tanár  
                     2 fő fejl.pedagógus 
                     1 fő gyermekvédelmi felelős  
                     1 fő szabadidő-szervező  
 
Egyetemi végzettségű:   6 fő  
Főisk.végzettségű:         34 fő  
Gyp.tanár:                        4 fő  
 
Technikai dolgozók: 14 fő ( változatlan)  
Iskolatitkár: 1 fő  
Gazd.üi.:      1 fő  
Ped.asszisztens:  1 fő  
Konyhai dolgozó: 4 fő ( SNI tag. együtt)  
Takarító: 4 fő ( Rákóczi ép. Együtt) + tak.vállalkozó  
Fűtő-karbantartó:  2 fő  
Portás:   1 fő  
Alkalmazotti létszám:   58 fő ( egyezik a tavalyival)  
Szakképesítés: 100 %-os, mindenki a munkakörében, végzettségének megfelelően 
dolgozik.  
Szakmai felkészültség kielégítő, 1-2 ember munkához való hozzáállásán lehetne 
javítani.  
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b.) Új pedagógus alkalmazásának feltételei:  
- Központi álláshirdetés, pályáztatás 
- Beérkezett pályázatok  iktatása, elbírálása 
- Személyes találkozás, állásinterjú 
- Amennyiben tanév közben van, hospitálás a pályázott 

tantárgy tanítási óráin   
- Mentor kijelölése  – sikeres pályázó mellé  1 évre  
- Adatközlés a KIR felé  

                                 -   Gyakornoki Szabályzat foglaltak szerint  járunk el,  
                                     amennyiben pályakezdőt alkalmazunk, és határo- 
                                     zatlan kinevezést kap.  
 
A szakmai felkészültség emellett nálunk döntő tényező, az emberi tulajdonságok 
közül, az ambíció, gyermekszeretet, kompromisszumkészség, problémamegoldó-
képesség, és empátia. A jó emberismeret, az intézményvezető részéről, talán a 
legfontosabb. 
 

c.)Létszám- és bérgazdálkodás 
 
Kizárólag a költségvetésben engedélyezett pénzügyi keretek között gazdálkodunk,  
immár hosszú évek óta közösen az Ady Endre Általános Iskola gazdasági vezetőjével. 
A két intézmény együttműködése problémamentes, mindennapos kapcsolatban 
vagyunk. A jelenlegi gazdasági vezető  gyakran keresi fel intézményünket 
személyesen.   
A közös tevékenységünkre, a jó szándékú, szakszerű segítségnyújtás, és 
együttgondolkodás  a jellemző a takarékos gazdálkodás jegyében.  
A jó viszony a két intézmény valamennyi gazdasági dolgozójára is igaz.  
 
Bérgazdálkodás 2012. júniusi állapot  
Személyi juttats:      128.040.000 Ft – felhasználva:  65.616.160 
Dologi:                       58.058.000 Ft – felhasználva:   30.778.074 
A takarékossági követelményeket igyekszünk folyamatosan tartani, de a fűtés- és az 
étkezés összegéből tudtunk csak lefaragni a tervezéskor, amit már akkor tudtuk, hogy 
nem lesz tartható. 
Sokat próbálunk a saját bevételekkel is javítani a gazdálkodáson, de a tetőjavításra, 
a tornacsarnok fűtésének korszerűsítésére, vagy a régi épületrész egy részének 
nyílászáró cseréjére évek óta nem tudunk megoldást találni.  
 

d.) Alkalmazotti közösség munkamegosztása  
 

Igyekszünk egyformán terhelni a dolgozókat. Erre folyamatosan figyelünk, segít 
ebben a munkámban a gazdasági ügyintéző és az ig. helyettes is. Napi munkaidő 
beosztások, szabadságok, intézmény hét végi,  vagy nyári nyitva tartása. Konyhások, 
ha kell besegítenek a kert ápolásába, festés-mázolásba. – pl. székek, padok stb. De 
ugyanúgy a portás, és takarítók, a 2 fő karbantartó meg egyértelmű. Úgy gondolom, 
és úgy látom, hogy valamennyien kezdik úgy kezelni az iskolát, mintha a „sajátjuk” 
lenne.  
Ekkor igazán eredményes a munka. Lassan a pedagógusok többsége is átérzi, hogy 
milyen fontos környezetünk esztétikai szépsége, hiszen itt töltjük a napjaink nagy 
részét, s ne feledkezzünk meg nevelő hatásáról sem. Tanulóink még az idén nem 
rongáltak meg egyetlen udvari, tantermi tárgyat, vagy növényt, nem firkálnak a 
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mosdóban például. Nálunk ez hatalmas siker.  Még a szemetelés megszüntetésének 
további javítása a cél, amelynek sikeréhez a pedagógus ügyelet hatékony  
működésére van szükség. No ezen a területen  is van javítani való. Ebben a 
tanévben egy-egy munkaértekezlet után is volt, hogy változtattunk az ügyeleti 
rendszeren, a tapasztalatok alapján.  
Az ügyeletvezető, minden reggel 7,15 –től ellenőrzi a nevelőket (ügyeleteseket). Van, 
akinek újra és újra szólni kell. Nem vagyunk egyformák. Van, aki sokat dolgozik a 
kötelezőn túl is. Van, aki  csak ami szükséges. Évek óta ilyen a helyzet,  de ha iskolai 
rendezvényről van szó, azért mindenki kiveszi a részét. S talán egy icipicit változott 
azoknak  a hozzáállása is, akik eddig igyekeztek mihamarabb „hazamenni”.   
Nagyon remélem, hogy ennek egyik oka lehet, a folyamatosan javuló munkahelyi 
légkör, és nem szabad elhallgatni a jutalmazást sem, ami Gyálon, hála a 
fenntartónak még mindig nem elfelejtett fogalom, sőt.  
A városi szinten megrendezett PEDAGÓGUS NAP mindannyiunk szívét  az idén is 
megmelengette.  De ugyanúgy jól esik az intézmény valamennyi  dolgozójának, 
hogy városunk vezetői,  szinte minden programon megjelennek, s érdeklődnek az 
iskola iránt.  
 
 
 
 

e.) Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 
 
Az idén a  minőségi bérpótlék:központi összeg:   44 fő x 5.2501 Ft= 2.772.000  
( 2012.dec.31-ig)  
2012.aug.31-ig elköltve:  1.772.000 Ft.  
Igyekszem itt is a részarányosságot betartani. 
Kiemelten kezeljük az 1.o., és 8.o. osztályfőnökeit, illetve azokat az osztályfőnököket, 
akiknek  az osztályában, minden szándékosság ellenére magas a HH és a HHH 
tanulók, illetve a  valamilyen problémával küzdő tanulók aránya.  
A teljesítményértékelésnél részletesen kidolgozta a minőségirányítási csoport azokat 
a szempontokat, amely szerint a pedagógus munkáját értékeljük. Ugyanúgy az 
óralátogatás szempontjait is, amelyet a tanáriban  is kiteszünk, hogy mindenki 
számára világos legyen.  
Értékeljük a városi szintű és belső bemutató órákat, ill. napközis foglalkozást tartó 
nevelőket,  a tanórán kívüli, színvonalas műsorok, rendezvények vetélkedők, 
versenyek, kirándulások, nyitott órák, s  egyéb pedagógiailag kiemelkedő 
tevékenységet végző nevelőink munkáját. A városon kívüli  versenyeken kiváló 
eredményeket elérő tanulók  felkészítő tanárait, a kiváló osztályfőnöki, vagy  
felzárkóztató, ill. tehetséggondozást végző  pedagógust.  
A jutalmazások, tanév végén, az egész éves  munkát figyelembe véve, sőt a 
nevelőtestülethez,  iskolánkhoz, szülőkhöz való viszonyát, és emberségét is szem előtt 
tartva történnek. Egyenként  felsorolom átadás előtt, a dolgozó érdemeit. A nyílt 
beszédnek van helye, de olyan hangnemben vagy stílusban, ami semmiképpen 
nem sértő,  hanem további előrelépésre sarkall.  
Úgynevezett „mottóm” ilyenkor: Nyilvánosan dicsérni, négyszemközt lehet szidni, 
vagy keményen számon kérni. De vannak előre nem látható gondok, s ilyenkor az 
emberismeret, vagy a megérzés segít csak.  Egy biztos, az állandó, folyamatos belső 
ellenőrzés,-  mindennap – nálunk ez a módszer vált be.  Így legalább kevés a 
valószínűsége, hogy dolgozóimat hibásan értékelem.  
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Az idén is oszthattunk jutalmat, hála a fenntartónak, mindezt bensőséges, iskolai 
ünnepség keretében.  
 
 
 

f.) Belső kommunikáció – információcsere 
                                -    üzenő füzet 

- havonta munkaértekezlet,   
- mkv. megbeszélések 
- Hirdetőtábla a tanáriban  
- iskolarádió  
- iskolaújság  
- DÖK fal 
- honlap 
- weboldal 
- telefon, fax,  
- írásos feljegyzések, meghívók  
- hirdetőszekrény a kapunál  

 
Ennek ellenére, még mindig vannak néhányan, akik nem tudnak „semmit”. Szinte 
név szerint szólunk külön-külön, de a belső információáramlást, a nevelőtestületi 
klímateszten közepesnek értékelték. Dolgozunk a megfelelő módszer  kiagyalásán, 
még van fejleszteni való. 
 
 
 
 

IV. Tárgyi feltételek 
a.) Épület állapota, a környezet biztonsága 

 
Az épület műszaki állapota: 
Kinőttük az iskolát!  A volt szolgálati lakásból kialakított termek kicsik, már nincs 
ide beférő alacsony létszámú osztályunk, csak az egyikben. 
A Kossuth utcai épület külső-belső esztétikumának további emelését végezzük 
folyamatosan. 
Köszönet a fenntartónak, hogy szűkös pénzügyi körülményei ellenére a 
pedagógusok jutalomkeretének biztosítása mellett, külön odafigyel és segíti az 
intézmények karbantartását az idén is. 
Minden tanévben 4-5 terem festésére, balesetveszélyes problémák 
megakadályozására is plusz támogatást kapunk. Az összes többi javítás, 
lambériázás, mázolás, faipari- és asztalosmunkák, kertészeti feladatok a 
technikai dolgozók szorgalmát dicséri. A parkosítás, a faültetés, a virágosítás a 
tanulók és a szülők együttműködését mutatják. Idén szülők is részt vettek a 
termek festésében.  
A fűtéskorszerűsítés, a fele épületben az ablakcsere, a tetőszerkezet, 
különösen a tornacsarnok esetében halaszthatatlan. A beázások 
folyamatosan kárt okoznak, bár idén is volt tetőjavítás, ill. az esőcsatornákat 
kitisztíttattuk, de a Rákóczi úti épületben is jelentős a kár. Az udvar további 
szépítése továbbra is fontos. Cél, hogy tanulóink jól érezzék magukat, és nem 
utolsó szempont, az esztétikumra való nevelés, az igényesség kialakítása. 
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Az idén is naponta ellenőrizzük az iskola külső-belső tereit. Folyamatos volt  
• mosdók javítása (alig kellett) 
• tantermekben bútor-, fogas-, karnis javítás / kevés alkalommal kell/ 
• zsindelyjavítás a tornacsarnokon  
• tetőcseréppótlás 
• lábazatfestés 
• ebédlői bútorok, edények pótlása 
• függönyök cseréje 
• 2 db projektor vásárlása tanórai használatra 
• informatikai eszközbővítés és iskolabútor vásárlása idén is történt banki 

ajándékozással. 
Eszközellátottságunk viszonylag jónak mondható, de az természetes, hogy mindig 
törekszünk a jobbra. Szükség lenne fizika szaktanteremre, könyvtár bútorainak 
bővítésére, SNI tagozat számítógépeinek felújítására, stb. 
Az irodaszerek vásárlásához már az alapítványi támogatást is igénybe vesszük. De a 
pénzkezelési szabályok szerint olyan nagyfokú a papír- és festékfelhasználás, hogy 
sehogyan sem lehet az adott keretek között teljesíteni. Igyekszünk a gazdasági 
megszorítások mellett is tovább gyarapodni, és a lehető mértékben takarékosan 
gazdálkodni. Szülői segítséget veszünk itt is igénybe. 
A saját bevételekkel szintén az intézmény tárgyi feltételeit javítjuk.  
 

b.)Költségvetés, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 
     gazdálkodás módja 

 
Bérben, a törvény által előírtak szerint mindenkinek biztosítva van a bére, 
pótlékok, további szakképesítésért járó százalékok, sőt az a „különleges” 
helyzet van Gyálon, hogy jutalomkeret is tervezve van évente, s ezt meg is 
kapjuk. De vannak különböző juttatások, utazási kedvezmény, bérletek 80 %-
nak visszatérítése, étkezési támogatás, beiskolázási segély, és különleges 
esetben 1-1 szociális segély is.  
Örülünk a fenntartó „iskolai” szemléletének.  
A dologi kiadások nagyon szűkösek, de eddig még sikerült fennakadás nélkül 
zárni minden évet.  
Nagyon kell figyelni az ésszerű és takarékos gazdálkodásra. Az e-mailben 
érkezett szabályok, törvények, tanmenetek, MÁK-iratok, pénzkezeléssel együtt 
járó papírfelhasználás megsokszorozódott az előző évihez képest. 
Alapítványból is vásárolunk fénymásolópapírt, és a szülők támogatását is 
kérjük.  
Figyelek a nevelőkre, s csak az én általam aláírt ” igényeket” másolhatják. 
Figyelünk a víz, villany, fűtés használatára.  
Nemcsak a felnőttek, de a diákok is állandóan ellenőrizve vannak. ( nem 
engedek, elzáratlan csapot, égve felejtett villanyt, tárva lévő ablakokat (fűtés 
idején). Próbáljuk a fűtés megkezdését minél későbbre  halasztani. Szigorúan 
ellenőrizzük a telefonhasználatot, a nyomtatást, a krétafelhasználást.    
A kitűzött célokat általában megvalósítjuk, ha nem sikerül az adott évben, 
akkor a következőben. Előbb, utóbb valamilyen támogatást szerzünk, s azt 
kiegészíteni könnyebb a  fenntartónak. Ezért a pályázatokon való részvétel 
nagyon fontos. Jelenleg, futópálya építése,  kinti parkoló építése, tetőjavítás 
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és a tornacsarnok szigetelése vagy fűtésének felújítása lesz a következő évek 
feladata. Télen a tornacsarnokban 14  oC fok van!  
Minden év végén, fogcsikorgatva próbálunk megmaradni az adott keretek 
között. Ha van bérmegtakarítás,akkor akár annak egy részét is átirányítjuk, ha 
szükséges, de valahogy mindig sikerül, közös  erővel és akarattal.  
 
 
 
c.) Tárgyi felszereltség 
 
A jelenlegi tárgyi felszereltség közepesnek mondható, biztosítja ugyan a 
megfelelő színvonalas oktatást, bár nyilván többre jutnánk egy normális 
nagyságú  informatika teremben, ahol nem 14 fő fér be egyszerre. Több 
magnóra, írásvetítőre, laptopra, fejlesztőjátékra, fizika, kémia, biológia 
oktatásához szükséges kísérleti eszközökre van szükség. És még sorolhatnám. 
De az idei költségvetés nem sok beszerzést tett lehetővé. 
Csak a minimális fenntartásra vagy javításra költöttünk. Nagy segítség, az 
Önkormányzat által elnyert BTM-esek után járó fejlesztésre  fordítható összeg, 
már második tanévre.  
Fejlesztő pedagógusaink nagyon örülnek, és lelkesen tervezgetik az 
eszközvásárlást, amire nagyon nagy szükség van.  
Szülői kapcsolat révén, ismét kaptunk irodai bútorokat ajándékba a Cetelem 
Banktól. 
Szülőktől festéket tantermi festéshez, függönyöket,  növényeket. Az 
alapítványunk, most a 3 első osztálynak projektort fog vásárolni  az  
oktatáshoz. 
Maradnak még a pályázati lehetőségek. Most erre nagyon igyekeztünk 
odafigyelni.  Mi rendeztük a Városi Kihívás Napját, s mivel Gyál a jelentéseink 
alapján, a települések között az előkelő 5. helyen végzett, 100.000 Ft-os 
sportvásárlási utalványt nyertünk a  Magyar Szabadidősport Szövetségtől,  
testnevelőink és tanulóink nagy örömére, hiszen a sportszerek is rendkívül 
drágák, és bizony folyamatosan  pótlásra lenne szükségünk.  
Idén:  BTM-es támogatás             390.000 Ft reméljük elkölthető lesz 
           Inform.eszközvásárlásra:      448.875 Ft  
Várjuk nagyon, hogy felhasználhassuk. 
Gondot okoz még a táblák minősége ( új  vásárlására nincs pénz) illetve 
hiánya, mert van ami menthetetlenül tönkre megy, és tanulócsoportunk is  
emelkedett. De minden nehézség ellenére, igyekszünk pozitív szemlélettel 
hozzáállni a munkához, mert csak így szabad!  
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V. Továbbképzés  
 
2011. 09.01. és 2012. 08.31. között a normatív támogatás összege 
intézményünkben:       462.000 Ft  
Beiskolázási- és továbbképzési tervben rögzített, milyen továbbképzések 
támogatása élvez elsőbbséget.  

- 7 évente kötelező 120 órás teljesítés  
- Az iskola profiljának szükséges módszertani továbbképzés  
- Esetleges hiány szak elvégzése 
- Új oktatási módszerek megismerése 
- Tanulási, és magatartás zavarral küzdő tanulók oktatása  
- Agresszív viselkedés kezelése  

 
Nem tartjuk elavultnak az egymástól való tanulás fontosságát. ( belső 
bemutató órák, belső hospitálások, mentorok kijelölése, az új kollégák mellé, 
stb.)  
A nevelőtestület nyitott, fogékony az új iránt, s igényeik szerint szervezzük az 
őszi nevelési értekezletet is,  ahol a teljes nevelőtestület továbbképzése 
történik.  
Idén az alábbi nevelőket támogattuk:  
1. Zsigovits Gáborné                napk. csop.vez.: Játéktanítás hagyományőrző tanf.  
2. Ormosné Surányi Katalin     ig.h.                      Közoktatásvez. –szakvizsga  
3. Csákváriné Szalontai Éva    tanító                   Korszerű mat.okt.módszerek  
4. Galgand Gáborné              tanító                    Korszerű mat.okt.módszerek 
5. Brunovszky Dávid                   testnev.tanár       gyógytestnevelés  
6. Tircsi István                            tanár                     Történelem tanítás korsz.eszk. 
7. Juhász Ida                             ig.                          Intézményvez.konferenciája   
8. Nevelőtestület                                                     Viselkedészavarok kezelése  
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VI. Gyermekvédelmi munka áttekintése                
 
1./ Létszámadatok: 
  
 
2012. Június 15-én iskolánk tanulóinak létszáma:  529 fő. 
 
 
 Normál tagozaton:   484 fő 
 SNI tagozaton: 45 fő 
 
 
Hátrányos helyzetű tanulóink: 
 
 Normál tagozaton: 131 fő   +   67 fő halmozottan hátrányos 
 SNI tagozat:   32 fő 
    ______      
   HH: 163 fő     +  HHH:  67 fő       Összesen: 230 fő  /46 %/ 
  
minimális növekedés a tavalyi évhez képest. 
 
 
Veszélyeztetett gyermekeink: 
 
 Normál tagozaton: 255 fő 
 SNI tagozaton:  45 fő    Összesen:  300 fő  /58 % / 
 
 22 %-os növekedés a tavalyi évhez képest. 
 
90 % környezeti és anyagi, mindemellett 50%-uk még plusz személyiségből eredő 
okok miatt. 
 
 
 
Ebben a tanévben 290 gyermekünk kapta ingyenesen a tankönyvet, ebből 196 fő 
érvényes gyermekvédelmi támogatás, 37 fő három vagy több gyermekes, 13 fő 
betegsége, valamint 44 fő Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleménye 
alapján. / Iskolán létszámának 56 %-a és a mai napig az év közben érkezett 
gyermekeink ezen adatot csak növelik, már a 60 %-ot is elértük./ 
 
 

54 gyermek kezdte nálunk az első osztályt. 31 fő kapta ingyenesen a 
tankönyvet rászorultságát igazolva. / 1.b osztály 25 fős létszámából 18 fő, aki 
ingyenes/. 
Veszélyeztetettség szempontjából az összes elsős 45%-a minősül annak, főleg 
környezeti, anyagi problémák miatt. 
Fontos tény, hogy az 1.b osztály 25 gyermekéből 5 fő Romániából jött, 
tartózkodási engedéllyel /hivatalos/ nem mindegyikük rendelkezik, ezért TB 
kártyája a gyermekek közül csak háromnak van. Sajnos akkor és annyi időre 
látogatnak haza, amire akarnak. Sok a hiányzás, felszólításon kívül hivatalos 
úton kötelezni őket a rendszeres iskolába való járásra nem áll módunkban. 
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Tanulmányi eredményeik, haladási ütemük mindezt tükrözi. A három gyermek 
tanulói jogviszonya addig szünetel, míg a szülő a kért dokumentumokat 
bemutatja. 

 
Szakértői vélemények átnézése, összefésülése, kigyűjtése. Kontroll és új vizsgálatok 
kérése. 
 
Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság felé: 18 esetben teljesült 
 
 12 fő SNI tagozatról  kontrollvizsgálata történt 2011. október 27-28-án 
 2 fő   kontroll a normál tagozatról ugyanekkor, valamint 
 4 fő  új vizsgálat a normál tagozatról teljesült. 
 
 4 gyermekünk vizsgálati kérelme van beadva, időpontra sajnos még várnunk 
kell. 
 
Nevelési Tanácsadó felé:  

26 gyermek esetében / 9 fő kontrollra/ adtunk be kérelmet. 
 
 
A vizsgálatok lezajlottak, egy gyermek kivételével /Molnár Damajanti 1.b/, aki 5 
megadott időpontból egyre sem volt képes elvinni gyermekét, ez a szülői 
felelőtlenséget teljes mértékben kimeríti.  
 
 
Látogatások, munkamegbeszélések azon intézményeknél, kikkel 
munkakapcsolatban állunk. 
 
 Nevelési Tanácsadó: 

Szerencsére nagyon jó kapcsolatot tartunk fent, segítőszándékuk abban is 
megmutatkozik, kért vizsgálatainkra rövid időn belül sor kerül. Prém Verával 
folyamatosan nyomon követjük azon gyermekeink sorsát, akik akár tanulási, 
akár 
pszichés segítségre szorulnak. Heti egy alakalommal iskolánkban logopédus 
fejleszti a beszédhibával rendelkező tanulóinkat. 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 
Gondozásban részesülő gyermekekről információcsere. Új, problémás 
esetekben segítőkészséget és együttműködést tapasztalunk. Havi 
rendszerességgel részt veszünk az általuk szervezett szakmai programokon. 
 
10 gyermekünkkel adódott probléma eddig: 
- Sárközi Ibolya SNI/8.  igazolatlan hiányzás 
- Sztojka Jolán  SNI/6  igazolatlan hiányzás, csavargás, körözés alatt áll mind a 
mai napig. 
- Sztojka Gusztáv SNI/4. durvaság, magatartási problémák, ideiglenes 
elhelyezés a családban történt események következtében. 
- Burszán Attila 7.a  családi problémák miatt szülői kérésre segítségkérés, 
védelembevétele hivatalosan megtörtént 
- Zvara János ifj.6. védelembevétel, károkozás és lopási kísérlet miatt 
- Várfoki Martin ifj.6 és 
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- Gazdag Richárd ifj.5. károkozás és lopási kísérlet miatt 
- Demkovics Dániel ifj.7 védelembevétel felülvizsgálata miatt. 
- Jakab Szilvia 4.a igazolatlan hiányzásai miatt, feljelentés megtörtént 
- Csiszár Tamás 7.a a szülők között gyermek elhelyezési per miatt 
 

 
 
 A vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:  
 

4 gyermekünk esetében : Makula Mihály és Makula Martina SNI/6, Makula 
László SNI/3 és Makula Melitta SNI/4. osztályos tanulóink állandó hiányzásai, a 
szülővel való kapcsolatteremtés lehetetlensége miatt. Feljelentésünk 
következtében az iskoláztatási támogatást megvonták az anyukától. A 
gyermekeknek 350 órás mulasztásuk van, ezért osztályozhatatlanok, 
pótvizsgán teljesíteni valószínűleg nem lesznek képesek. Ez a történet is kimeríti 
a szülői felelőtlenség magas fokát.  
 
 
Önkormányzat – Jegyző felé: 
7 esetben feljelentés igazolatlan hiányzások ügyében, mely meghaladta az 50 
órát 
- Sárközi Ibolya SNI/8. 
- Sztojka Jolán   SNI/6. 
- Makula Mihály és Makula Martina SNI/6 
- Makula Melitta SNI/4. 
- Makula László  SNI/3. 
- Jakab Szilvia 4.a 
 
A Makula gyermekek ügyében az iskoláztatási támogatást megvonták. 
Sztojka Jolán országos körözés alatt áll, mind a mai napig nem találják. Jakab 
Szilvia ügyében már egy idézés volt, csak a szülők nem jelentek meg, újabb 
időpont került kitűzésre. 
 
 
Gyámhivatal felé: 
2 esetben kértük a segítséget: 
- Goldner Enikő ifj.7. ideiglenes elhelyezése nevelőszülőnél 
- Csiszár Tamás 7.a szülői bejelentés /apai bántalmazás/ ügyében pedagógiai    
véleményt adtunk. 
 
 
 

 Rendőrség: 
 3 esetben szülői bejelentés iskolán kívül történt esetekről: 

- Gulyás Viktor feljelentést tett, amikor az őszi szünet alatt Demkovics Dániel az 
utcán megverte. 
- Molnár Roxána ifj.7. gyermek édesapja tett bejelentést élettársa, 
gyermekeinek anyja ellen, aki két nagyobb lányát neveli, 
védelembevételüket kezdeményezte. Ugyanekkor bejelentéssel élt Gyál 
Város Önkormányzatának Szociális és Igazgatási Osztályán is. 
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- Sztojka Jolán SNI/6. tanuló eltünése, iskolakerülése ügyében információ a 
gyermekről. 
 
Segítséget kértünk a Kihívás Napi kerékpáros verseny lebonyolítására, mely 
szerencsésen és sikeresen lezajlott a dabasi Rendőrkapitányság négy 
rendőrtisztjének közreműködésével.  
 
Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata: 
 
1 esetben – Demkovics Dániel ifj.7. osztályos tanulónkról pedagógiai 
vélemény. 
 
Nagycsaládosok Egyesülete: 
 
Segítségre szoruló családok listája, akik ezen egyesülettől élelmiszercsomagot 
kaphatnak. 

 
Az igazolatlan mulasztások szigorú nyomon követése, lehetőleg ne kerüljön sor a 
feljelentésre. 
 
Családlátogatások olyan gyermekeknél, akikkel problémák adódnak. 
Iskolai rendezvényeken való részvétel, segítség és feladat, melyre megkérnek. 
 
Szülőkkel való személyes elbeszélgetés: 
 

Többször is megkerestek, személyes és családi problémáikat nyíltan elmondva, 
megtiszteltetésnek veszem, hogy bizalmasak velem. Lehet, hogy 
megkönnyebbülést jelent, ha meghallgatom, tanáccsal szolgálok, ha tudok. 
Esetleg a hivatalos intézkedésekhez nyújtok segítséget. 
 
Többször is előfordul sajnos, hogy a szülőkkel amiatt kell személyesen 
elbeszélgetni, hogy szülői kötelességnek tekintendő – számunkra teljesen 
normálisnak felfogott teendőit – feladatukat lássák el. 

 
Fiatal kollégák támogatása:  
 

Segítséget adok tapasztalataim révén azon kollégáknak, kiknek egyes 
gyermekekkel, akár szülőkkel adódó konfliktusaik rendezésében tanácsomat 
kérik. Szívesen állok rendelkezésükre, nyitott vagyok minden tekintetben. Bízom 
benne, Ők is így érzik! 

 
A gyermekvédelmi felelős prevenciós kísérlete: 
Mindennapos jelenlétem, szünetekben találkozva a gyermekekkel, kollégákkal 
lehetőséget ad, hogy gyermekeink viselkedéséről, magatartásáról, adódó aktuális 
problémáiról azon nyomban tájékozódjak, így van lehetőségünk beavatkozni akkor, 
amikor még nem késő. Legyen az fegyelmezés, dicséret, vagy megsegítés. 
Számomra ez ad lehetőséget, hogy naprakész legyek gyermekeink családi 
hátterére, tanulmányi eredményeire, magatartásában bekövetkező változások 
miértjére vonatkozva. Munkámmal igyekszem segítségére lenni kollégáimnak és 
iskolánk minden tanulójának.  
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VII. Közösségi rendezvények, ünnepségek  
 
a) Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 
2011. augusztus 
                                –   Javító-oszt.vizsgák  
                                -    Tanévnyitó ünnepély  
          Szeptember : 

- Pákozdi csata évf. megemlékezés, kirándulás  
- Idősek Világnapja – Ped.Nyugdíjas Klub közös ünnepély 

iskolánkban  
- Kirándulás a testnev. tagozatos tanulókkal a Nagy 

Sportágválasztóra  
- Teljes iskolai tanulólétszámmal és nevelőtestülettel – kirándulás 

a Budai Várba, hajózás a Dunán ( papírgyűjtés bevételéből)  
         Október:       -     Nev.testületi kirándulás Nádasladányba 

- Hallowen party  
- Ki tud többet Arany Jánosról? Vetélkedő  
- Pályaválasztási szülői értekezlet ( 14 középisk.bemutatkozása)  
- Iskolai labdarúgó Kupa  
- Okt.23. iskolai ünnepély  

         November:   -     Nev.értekezlet – Szakmai továbbképzés meghívott előadóval  
- Fogadónap – nov. 22.  
- Márton napi bál, tanulóknak 
- Belső hospitáló óra – 2.c. Fülöp Vanda  
- Iskolai szavalóverseny – válogató a Városi Szavaló Versenyre  
- Műveltségi vetélkedő – alsó tagozatnak  
- Iskolai matem.verseny válogató a Városi Matem.Versenyre 
- Nyílt órák  alsó – felső tagozaton  
- Városi Zrínyi Teremlabdarúgó Kupa  
- KRESZ vetélkedő – SNI 
- Megyei sportversenyek őszi fordulója – SNI  

        December :  -     Városi matem.verseny  
- Adventi vásár  
- Mikulás napi váltóverseny  
- Iskolai Karácsonyi Ünnepély 
- Látogatás 1. o. Nagykarácsonyba 
- Belső hospitáló óra – napközi  
- Karácsonyi könyvbörze – iskolai könyvtár  
- Mikulás bál – SNI 

                                -     DIFER vizsg. Elvégzése 1. évfolyamon   
                            
        Január:          -      isk. helyesíró verseny-válogatás a városi helyesíró versenyre  
                               -      Belső hospitáló óra: Virág Judit 3.b.  
                                -     I. félév értékelő értekezlet – jan. 27.  
                                -     Diákolimpia – kézilabda  
                                -     Magyar Kultúra Napja – Iskolai műsor  
                                -     Válogatás a városi Kazinczy versenyre  
                                -      Nyílt nap - SNI  
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        Február:        -     Farsangi bál  
- Városi Helyesírási Verseny  
- Kiszebáb készítés osztályonként – égetés  közösen 
- Belső hospitáló óra – napközi, SNI  
- Nyílt nap, a leendő elsős szülőknek  
- Részvétel és felkészítés:  
a.) Városi Vers- és Prózamondó Versenyre  
b.) Zrínyi Ilona matematika versenyre  

 
       Március:          -     Nőnapi megemlékezés – rádión keresztül  

- Márc. 15. Iskolai ünnepély  
- „Csipegető” délutáni forgószínpados  
- Játékos foglalkozások leendő elsősöknek  
- Belső hospitáló óra:  SNI  
- Részvétel: Városi ének verseny 
                        Városi informatika vers.  
                         Városi rajz verseny  
- Részvétel  - Gyáli Ped. Napokon – nev.testület 
- Ovis váltóverseny a Zrínyiben 

 
       Április:              -     Szakmai Nap a Zrínyiben : Városi Bemutató órák:  
                                                                                     4.a. Jahoda Lászlóné  
                                                                                     5.a.  Dr.Simon Natalia  
                                -     Városi Zrínyi Kapitánylabda Kupa  
                                -     Költészet Napja – isk.műsor rádión keresztül  
                                -     Műveltségi Vetélkedő – felső tagozat  
                                -     Fogadónap  
                                -     Olvasódélután felsősöknek – iskolai könyvtár  
                                -     Húsvéti vetélkedő – SNI  
 
      Május:               -     Zrínyi nap  - máj. 2.  ( Koszorúzás a Zrínyi szobornál )  

- Anyák napja – közös iskolai ünnepély  
- Városi Kihívás Napja  
- OKÉV felmérések  ( máj.30.) – a 3. évfolyamon kívüli osztályok 

kirándulása ezen a napon  
- Szülői értekezlet tartása, a leendő 1.o. szülőknek 
- Városi labdarúgó Kupa  
- Gyermeknapi játékdélután  
- Felkészülés a Kistérségi kézilabda, atlétika versenyekre 

       Június:              -     Megemlékezés Trianonról – isk.műsor, iskolarádión keresztül  
- Pedagógusnap 
- Osztálykirándulások 06.01.-06.08. között.  
- Tisztasági verseny eredményhirdetés 
- SULINAP egész napos program, szülőkkel együtt 

                                -     Ballagás 
                                -     Tanévzáró ünnepély 
                                -     Nyári tábor- és nyári napközi szervezése 
                                      Helye: Bartók B. Ált. Isk.  
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b) Városi szintű rendezvények, programok 
 
1./ 2011. nov.    28.      Városi Teremlabdarúgó Kupa 
2./ 2011. dec.   05.       Városi Matematika Verseny  
3./ 2012. febr.   23.       Városi Helyesírási Verseny  
4./ 2012. márc. 07.       Városi Ovis Váltóverseny  
5./ 2012. ápr.    18.        Városi kapitánylabda Kupa 
6./ 2012. ápr.    04.        Szakmai Nap, bemutató órákkal városi szinten  
7./ 2012. máj.    23.       Kihívás Napja  ( most városi szinten, az              Évfordulók 
                                        rendezvénysorozat részeként) 
 
 
 
c) Nevelőtestület szakmai rendezvényei  
 

- Minden hónap első szerdája:  munkaértekezlet  
- Alakuló értekezlet 
- Tanévnyitó értekezlet, ünnepély 
- Közös,  iskolai szülői értekezlet 
- Balesetvédelmi oktatás  
- DÖK gyűlés 
- Pákozdra szervezett kirándulás  
- Nevelőtestületi kirándulás  
- Óvodásokkal együtt szervezett hulladékgyűjtés  
- Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése  
- Szakmai továbbképzés- helyben – meghívott előadó  
- Nyílt órák, alsó-felső tagozaton  
- Fogadónap  
- Iskolai karácsonyi ünnepély 
- I. félév lezárása, osztályozó értekezletek 
- Félévi értekezlet 
- Tanulók felvételijének rendezése  
- Farsangi bál 
- Városi versenyek szervezése 
- Nőnapi megemlékezés 
- Havi bemutató órák szervezése  
- IMIP csoport havi értekezletei 
- Munkaközösségek értekezletei – a 

minimumkövetelmények kidolgozása minden évfolyamon, 
a főbb tantárgyakból  

- Zrínyi Nap 
- Szakmai Nap – bemutató órákkal  
- Anyák Napja  
- Kihívás Napja  
- SULINAP 
- Pedagógusnap 
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- Ballagás  
- Tanévzáró értekezlet, és ünnepély  

 
Minden fontos esetben, rendkívüli értekezletekre, vagy esetmegbeszélésekre 
kerül sor.  
 
 
 

VIII. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei 
 
 

8. osztályt végzett tanulók:        70 fő  
 Ebből: normál tag:                     49 fő  
             SNI :                                  12 fő  
             Ifj.tag.:                               9 fő  
 
Továbbtanul:                               69 fő  
Nem tanul tovább:                       1 fő  
Gimnáziumba:                               9 fő  
Szakközépiskolába:                     26 fő  
Szakiskolába:                               22 fő  
 
Öröm, hogy a tavalyi 2 fő gimnáziumi továbbtanuló helyett, most ez a szám 9-re 
emelkedett.  
21 fővel többen végeztek a tavalyinál, de  1 fővel kevesebb ment most 
szakiskolába, és többen a szakközépiskolába. Mivel az SNI tagozat és  az Ifj. 
tagozat tanulói csak szakiskolába nyernek  felvételt, ezért a mi intézményünkben 
az ide  jelentkezők száma mindig magasabb lesz, mint a  város többi iskolájában. 
1 fő, aki nem tanul  tovább, az Ifj.tagozaton végezte el a 8 osztályt, úgy, hogy 
már gyermeke van. Ezt is sikernek könyvelhetjük el. Sokat foglalkoztunk a végzős 
diákokkal, már a tanév elejétől, szem előtt tartva, hogy sikerüljön mindenkinek 
helyet találni, középfokú intézményben. Remélem, megállják a helyüket.  
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IX. Pályázatok, saját bevételek alakulása, iskolai alapítvány 

 
a) Pályázatok  
 
1./ Informatikai eszközpályázat:                                                           448.875 Ft  
2./ BTM-es tanulók eszközbeszerz.:                                                       390.000 Ft  
3./ Magyar Szabadidősport Szövetség.:                                             100.000 Ft  
4./ „Határtalanul” 7.o.határon túli kirándulás:                                1.125.000 Ft  
5./ TÁMOP – Tehetséggondozás c. elbírálása folyamatban  
6./ Drogprevenció – pályázat elbírálás folyamatban 
  
Pályázaton nyert összeg 2011/2012-ben eddig:                   2.063.875 Ft 
 
Tavaly ennél jóval kevesebb összeget nyertünk. Ezért ebben a tanévben kitűzött cél 
volt, a pályázatokra való sokkal nagyobb figyelés, és a lehetőségek kihasználása. 
Remélem, még nincs vége a folyamatnak, és jó úton haladunk.  
 
 
b) Saját bevételek  
 
A 2012. évben 1.500.000 Ft-ot terveztünk a  költségvetésben.  
2012. június végéig teljesítettünk:                                                    1.173.000 Ft-ot  
Valószínű, hogy többet sikerül teljesíteni a tervezettnél.  

- Ezért van iskolánk nyáron is nyitva, mert 1-1 csoport ilyenkor is 
bérli a tornacsarnokot. 

- Aktív időszakban, mindennap du. és este bérbe adjuk, 
nemcsak a Zrínyi épületében, hanem a  Rákóczi épületének 
tornaszobáját is.  

 
A bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze:- 
- Italautomata – vállalk. szerződés  
- Iskolabüfé – Badics F. vállalk. szerződés  
- Terembérleti díjak: karate – Rákóczi  
                                    Felnőtt futballedzés – Zrínyi  
                                    Gyerek futball – Zrínyi  
                                    Modern táncokt. – Zrínyi 
1-1 nagyobb volumenű rendezvény – egyszeri alkalom 
Hétvégeken: pl. Majorett bemutató – verseny – megyei  
                             Mega játszóház, birkózóverseny,  Kézilabda meccsek, stb.  
Viszont csak a technikai dolgozók hétvégi beosztásával lehet megvalósítani.  
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c) Alapítvány 
 
       Bevételek:  
 
- Szja 1 % -a :                            219.935 Ft  
- vállalk.támogatása:             378.000 Ft  
- fényképjutalék:                     100.000 Ft  
- Márton napi bál bevét.:        28.685 Ft  
- papírgyűjtés- őszi:                 469.300 Ft            
- Farsangi bál:                          244.730 Ft  
- papírgyűjtés-tavaszi:            192.600 Ft     
    Összes bevétel:        1.633.250 Ft  
 
      Kiadás:  Szeptemberi teljes iskolai  
 
- kirándulás:                              469.300 Ft  
- sport- és egyéb  
- versenyre- szállítás 
  (busz, üzemanyag):               424.600 Ft  
- versenyre – nevezési díjak:   133.600 Ft  
- sportrendezvényeinkre 
  (érem, dekoráció)                   95.110 Ft  
- napközibe játékvásárlás:        67.035 Ft  
- Jutalomkönyvek, a városi 
   Versenyekre:                            94.007 Ft  
- Zrínyi díj – tanulónak                20.000 Ft  
- Könyvelői díj:                            20.000 Ft  
- Ügyvédi munkadíj: 
   ( személyi változás)                 25.000 Ft  
      Összes kiadás:        1.348.652 Ft  
 
Egyenleg a szeptemberi kezdésnél:        
                                          284.598 Ft   
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X. Kapcsolat más intézményekkel 
 
 
Jó dolog, hogy nemcsak mi intézményvezetők érezzük úgy, hogy a város 
intézményei- és  munkatársaik között a jó kapcsolat nélkülözhetetlen. Ezt a 
véleményünket osztja a fenntartó is. Nagyon örültünk pl. a Vezetői tréningnek, 
ahol a város összes intézményvezetője, Polgármesteri Hivatal irodavezetői is 
részt vettek. Nagyon jó irány, és rendkívül eredményes volt, idén Révfülöpön 
 Ugyanilyen jó ötlet volt a fenntartó részéről,  a városi pedagógusnap, ahol 
méltóan ünnepelte a város közalkalmazottait, immár második alkalommal.  
 
Szakmailag pedig, a Gyáli Pedagógiai Napok, ahol egymás munkáját, és 
egymást is jobban megismerjük, vagy közösen vitatunk meg szakmai 
kérdéseket. A jó előadások pedig segítenek abban, hogy munkánk minősége 
javuljon,  pl. Zacher Gábor szenzációs előadása. 
 
A Kistérségi iroda munkatársaival való közvetlen kapcsolat szintén nagyon 
fontos az eredményességhez.  
Az óvónők-tanítónők kapcsolatát az idén tovább javítottuk, többször 
találkoztak személyesen. 
De a civilszervezetekkel, egyházakkal, szintén kiegyensúlyozott a 
kapcsolatunk. 
 
 
A 2011/2012. tanév minden egyes napján megküzdöttünk, annyira nehéz a 
feladatunk, mégis úgy érzem, sikeres évet zártunk!  
Voltak gyenge eredmények, de voltak rendkívüli sikerek, országos- és megyei 
helyezések ( aranyérmek), pályázati sikerek, szívet melengető iskolai 
ünnepélyek.  
 
Voltak kimerítő, és vidám,  illetve megható pillanatok.  
Továbbra is azért dolgozunk, hogy minden évben előrelépjünk egy picit.  
Kicsit félve a fenntartóváltástól, de mégis csak reménykedve, újult erővel 
várjuk az új tanévet.  
 
 
 
Gyál, 2012. 08. 19.  
 
 
 
 
                                                                                              J u h á s z   Ida  
                                                                                                   igazgató 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyál, Puskás utca - Szélső 
utca útcsatlakozás forgalmi 
rendjének felülvizsgálatára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2012. október 10-én a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége határozatban kötelezte 
Önkormányzatunkat a Puskás utca - Szélső utca útcsatlakozás forgalmi rendjének felülvizsgálatára 
 
A forgalmi rend felülvizsgálata során a homogén forgalmi rend kialakítására törekedve a következőket javasolta: 
1. a Puskás utca forgalmát kell kiemelni, elsőbbséget adni neki a keresztutcákkal szemben,  
2. a Puskás utcában egységesen egyenrangú kereszteződéseket kell kialakítani, tehát a Szélső utcánál is. 
 
Az első megoldásnál félő, hogy a Puskás utcában megnövekedne a gyorshajtók száma, továbbá Gyálon egy utca 
forgalmának teljes hosszában történő kiemelése csak a gyűjtőutaknál jellemző, a többi utcában az egyenrangú 
kereszteződés jellemző.   
 
A második megoldásnál a Szélső utca – Puskás utca kereszteződés egyenrangú lenne, ami egyrészt a Szélső utca 
– mint gyűjtő út - kiemelt forgalmát törné meg, amit a volt Nemzeti Közlekedési Hatóság jelenlegi állapotában  
korábban forgalomba helyezett. Másrészt félő lenne, hogy a Szélső utca pályájával szemben található ház 
veszélynek lenne kitéve a figyelmetlen gépjárművezetőkkel szemben, mivel az útpályában törés található a 
Puskás utcánál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) a Puskás utca forgalmát teljes hosszon kiemeli a keresztező utcákkal szemben 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a változtatást Gyál Város 
Közlekedési Koncepcióján átvezetteti. 

II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) a Puskás utca teljes hosszán egységesen egyenrangú útkereszteződéseket alakít ki 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a változtatást Gyál Város 
Közlekedési Koncepcióján átvezetteti. 

III. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja megváltoztatni a Gyál, 
Puskás utca - Szélső utca útcsatlakozás forgalmi rendjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
A előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
A előterjesztést készítette: Makkayné Szigetvári Szonja 
 
Gyál, 2012. november 5. 

 
Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
 

Mellékletek: 
1. Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőségének határozata 









 
Tárgy: Javaslat a Budapest – Lajosmizse – 
Kecskemét vasútvonal 163+82 szelvényében lévő, 
Kőrösi úti vasúti átjáró félsorompóval történő 
kiegészítés forgalomtechnikai tervének elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2012.10.11-én a MÁV Magyar Államvasutak Rt. ismételten benyújtotta kérelmét Önkormányzatunkhoz Gyál 
felső vasúti átjáró félsorompóval történő kiegészítése tárgyában közútkezelői hozzájárulás megadása iránt. 
 
Korábban a Tisztelt Képviselő-testület a 152/2010. (VI.24.) sz. határozata értelmében nem járult hozzá a 
forgalomtechnikai terv megvalósításához, ugyanis a forgalomtechnikai terv „a 20/1984. (XII.21.) KM 
rendeletnek megfelelően” megtiltotta a balra kanyarodást, azoknak, akik Budapest irányába haladva akarnak 
balra kanyarodni a Kolozsvári utcába, valamint azoknak, akik Gyál irányába haladva akarnak az Ibolya utcába 
kanyarodni.  
 
Jelenlegi kérelem a Partner Mérnöki Iroda Kft. korábbi, 2010. áprilisi tervét tartalmazza, mely tervben 
változtatás nem történt. 
 
A fenti forgalomtechnikai terv elfogadása megváltoztatná a jelenlegi forgalmi rendet. 
 
A forgalmi rend megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására. 
 
Határozati javaslatok: 
 
I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a. a Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal 163+82 szelvényében lévő Gyál Kőrösi út vasúti 
átjáró a Partner Mérnöki Iroda Kft. által a MÁV Magyar Államvasutak Rt. megbízásából készített 
forgalomtechnikai tervének megvalósításához – fenntartva a 152/2010. (VI.24.) számú határozatban 
foglalt döntést – továbbra sem járul hozzá. 

 
b. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a. Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal 163+82 szelvényében lévő Gyál Kőrösi út vasúti 
átjáró a Partner Mérnöki Iroda Kft. által a MÁV Magyar Államvasutak Rt. megbízásából készített 
forgalomtechnikai tervének megvalósításához hozzájárul anyagi fedezet hozzájárulása nélkül a 
következő feltételekkel:  

- a KRESZ. 94. ábra „Egyéb veszély” jelzőtábla és a „forgalmi rend változás” kiegészítő táblák 
kihelyezésével a forgalomtechnikai tervet ki kell egészíteni minden irányból; 

- a tervben szereplő intézkedéseket a közúti közlekedés biztonsága érdekében az útburkolat felújítása, az 
útpadkák megfelelő kialakítása, illetve a vízelvezetés biztosítása után szabad kivitelezni; 

- a hozzájárulást, a csomópontot érintő úttervek megküldése, és annak jóváhagyása esetén adható ki. 
 
 



b. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
 
III. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a. Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal 163+82 szelvényében lévő Gyál Kőrösi út vasúti 
átjáró a Partner Mérnöki Iroda Kft. által a MÁV Magyar Államvasutak Rt. megbízásából készített 
forgalomtechnikai tervének megvalósításához hozzájárul feltétel nélkül anyagi fedezet hozzájárulása 
nélkül. 

b. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság   

Az előterjesztést készítette:  Makkayné Szigetvári Szonja ügyintéző 

Gyál, 2012. november 5. 

 

 

 

         Pápai Mihály 
  polgármester 
 
Mellékletek: kérelem 
  









 

 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2013. évi 
munkatervére 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére 
vonatkozó – Polgármesteri Hivatal által elkészített – javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe 
vettük az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben építettük be a tervezetbe. 
 
A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
15. § (2) bekezdése írja elő. 
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy 
testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2013. évre 
vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Valamennyi Bizottság 
 
 
Gyál, 2012. november 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

         /2012.(………) sz. határozatával elfogadott 
2013. évi munkaterve 

 
 
Állandó napirendi pontok: 
 

 Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről 
 Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Január 31. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotására  
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Javaslat cafetéria keret meghatározására a 2013. évi költségvetés keretében  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a 2013. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
 Előterjesztő: Dr. Molnár Andor intézményvezető 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat óvodai beiratkozások időpontjának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat az óvodákban indítható csoportok  számának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat a Tátika Óvoda óvodavezetői állás pályázatának kiírására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről  
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
 
 
Február 28. 
 

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
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2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Beszámoló a rendőrség 2012. évi munkájáról és tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Danó Zoltán őrsparancsnok 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági  Bizottság 
 

5. Beszámoló a FEGY Polgárőrség s Tűzoltó Egyesület 2012. évi tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Kalmár Róbert a FEGY elnöke 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
   Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a civil szervezetek támogatásához pályázat kiírására 
 
Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

   Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Bizottság 
 

8. Javaslat „közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítása” pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működéséről szóló 2012. évi beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat Sportcsarnok pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a Bóbita Bölcsőde bővítés kivitelezéséhez közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   

12.  Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság  
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13.  Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 
 

 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Március 28. 
 

1. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

3. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak kezelőinek kiválasztására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Beszámoló a mezőőrök és közterület-felügyelők 2012. évi tevékenységéről 

 
 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről  
  
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
 
Április 25. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a DPMV Zrt.. 2012. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Sárosi István elnök-vezérigazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a 2013. évi járdafelújításokra 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Gyál-felső vasútállomás felújításához közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál-felső vasútállomás parkosítására közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 



4 

 
7. Javaslat Bacsó Béla u – Kőrösi út kereszteződésében gyalogátkelő kivitelezésére 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
 

 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

   Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Bizottság 
 

9.  Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Zárt ülés: 
 

10. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
Május 30. 
 

1. Beszámoló a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
   Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi 
ellátásáról 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló – 
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: A Főépítészi egyeztetési és közszemlés 
dokumentáció véleményezése 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a Bóbita Bölcsőde bővítés könyvvizsgálatához közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat a 2013. évi intézményi felújításokra 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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6. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Június 27. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a Bóbita Bölcsőde bővítés eszközbeszerzéséhez közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás átalakítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Zárt ülés: 
 

5. Javaslat a Tátika Óvoda igazgatói állás pályázatának elbírálására, igazgató kinevezésére  
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Szeptember 12.  
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló  - 
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: A végleges dokumentáció elfogadása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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5. Javaslat a Tátika Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat a Liliom Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

8. Javaslat Pest Megye Közgyűlése által alapított kitüntető díjra való felterjesztésre 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Október 25. 
 

1. Javaslat likviditási és munkabérhitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a  Bóbita Bölcsőde 2012/2013.  nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
November 29. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. év I-III. negyedéves költségvetésének alakulásáról 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a települési szilárd hulladékok 2013. évi  közszolgáltatási díjának módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
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4. Javaslat a 2014. évre vonatkozó köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

7. Tájékoztató a téli útüzemeltetésre történő felkészülésről 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 
 

 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Zárt ülés: 
 

9. Javaslat a gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
December 6. 
 
Közmeghallgatás: 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról 
 

2. Tájékoztató a Rendőrség 2013. évi tevékenységéről 
 

3. Tájékoztató a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
 

4. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó terveiről 
 

5. Közérdekű kérdések és bejelentések 
 
 
G y á l, 2012. november 8. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 

 



Tárgy: Javaslat a szociális és gyermekjóléti alapellátási 
feladatok ellátását biztosító társulási 
együttműködés 2013. évi fenntartására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatainak 2004 
óta önkormányzati társulási formában tesz eleget. Jelenleg a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Szociális és Családvédelmi Központ látja el említett feladatokat 
kistérségi illetékességgel. 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2012. december 31-i 
hatályon kívül helyezésével azonban a kiforrott feladatellátási struktúra jelentős átalakításra számíthat. Az 
önkormányzati társulásokra vonatkozó szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete tartalmazza. A Mötv. 146. § (1) bekezdésének 
rendelkezése szerint a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodások 2013. június 
30-ig felülvizsgálatra kerülnek. 

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló T/7655 számú törvényjavaslat szerint a többcélú kistérségi 
társulások megszűnését követően a kötelező önkormányzati feladatok társult formában történő ellátása a 
továbbiakban is jelentős többlettámogatásra jogosítja a tagtelepülési önkormányzatokat. A kiegészítő 
normatívákra való jogosultság településszámra, feladatellátásra vonatkozó előfeltételei 2013. évtől megszűnnek, 
az együttműködő települési önkormányzatok a közös feladatellátás kritériumának eleget téve emelt támogatásra 
tarthatnak igényt. 

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása intézményfenntartó társulássá alakulása a 
kötelezően ellátandó feladatok magas színvonalú, gazdaságos ellátásának eszköze lehet a jövőben is. A Társulási 
Tanács 25/2012.(X.25.) számú határozatában (1. sz. melléklet) a többlettámogatások lehívása érdekében elvi 
döntést hozott a társulási együttműködés 2013. évi fenntartásáról és felkérte a tagönkormányzatokat, hogy 2012. 
december 31-ig nyilatkozzanak további szándékaikról a Társulás jövőjét illetően. Ugyanakkor fontos feltételként 
szabta azt is a Társulási Tanács, hogy az új társulásban csak azok az önkormányzatok kapjanak helyet és 
részesülhessenek a társulási forma megtartása miatti többlettámogatásokból, amelyeknek az átalakulás tervezett 
napja előtti hónap végén nincs lejárt tartozásuk a jogelőd társulás felé. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokat 2013. 
évben önkormányzati társulási formában kívánja megoldani és vállalja, hogy 2013. március 31-én nem lesz lejárt 
tartozása a Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felé. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Kiss Péter kistérségi ügyintéző 

Gyál, 2012. november 8. 

 Pápai Mihály 
 polgármester 



 
Szám: 20 642/2012. 
 

 
K I V O N A T 

 
 

„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 
2012. október 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

„Kihagyva a kihagyandók.” 
 
 
 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa – 4 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2012. (X.25.) TT határozat 

 
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Tanácsa úgy dönt, hogy 

a.) az általa a 2012. évben ellátott szociális és 
gyermekjóléti alapellátási feladatokat a 2013. 
évben is társult formában kívánja megoldani, 

b.) a 2013. április 30. napjával átalakult 
társulásban kizárólag azok az önkormányzatok 
vegyenek részt, amelyeknek 2013. március 31-
éig nincs lejárt tartozásuk a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
felé, 

c.) felkéri a tagönkormányzatokat, hogy hozzanak 
döntést az átalakított társulásban való részvételi 
szándékukról 2012. december 31-éig. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Elnök, illetve Polgármesterek 

 
 
 
    Pápai Mihály s.k.  
 a Társulási Tanács Elnöke 
 
 
 
A kivonat hiteléül:  
2012. november 8. 
 
Kiss Péter 
jzkv.vez 



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat építéshatósági együttműködésre 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 197/2012.(X.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
létszámkeretét 2013. január 1-től 55 főben kívánja meghatározni a polgármesteren és az alpolgármesteren felül. 
Ez a létszámkeret már tartalmazott az Építéshatósági Csoport tekintetében két fő átveendő létszámot Alsónémedi 
és Ócsa településekről az ott adódó építéshatósági feladatok ellátására, mivel egy közeljövőben megjelenő 
kormányrendelet szerint 2013. január 1-től kizárólag a járásközpont jegyző láthatja el a jegyzőnél maradó 
építéshatósági hatásköröket. Ennek következménye, hogy a fenti két településnek 2012. december 31-gyel meg 
kell szüntetni a hatósági igazgatási társulásukat. 

 Természetesen ezen települések vezetői szeretnék, ha továbbra is az általuk ismert kolléga látná el a feladatokat 
és helyben biztosítanánk az állampolgárok ügyeinek intézését, ehhez pedig anyagi erőforrásokat és 
infrastruktúrát is biztosítanak, így a dolgozók átvétele nem ró többletterhet városunkra. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodások szerinti főbb paraméterek 
alapján megállapodás jöjjön létre Alsónémedi és Ócsa településekkel az építéshatósági feladatokat ellátó 
ügyintézők foglalkoztatása tárgyában, 

2. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a további intézkedések megtételére és a megállapodások 
megkötésére. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Jegyző 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2012. november 8. 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 



MEGÁLLAPODÁS 
Amely létrejött  
 
egyrészről 
            Név:    Gyál Város Önkormányzata 
            Székhelye:                 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., 
            Adószáma:                15730370-2-13 
            Képviseletében:         Pápai Mihály polgármester és 
                                                Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
másrészről  

Név:    Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
Székhely:   2351  Alsónémedi, Fő út 58. 
Adószám:   15730349-2-13 
képviseletében:   Vincze József, polgármester és 
                   Dr. Percze Tünde jegyző 
 

között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Előzmények: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselőként, 
határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatja Baracsi Judit 
építéshatósági ügyintézőt.  
 

2. Megállapodás tárgya: 
 

Gyál Város Önkormányzata és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata jelen okirat 
aláírásával megállapodnak abban, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. január 1. napjától 
Baracsi Judit köztisztviselőt áthelyezéssel átveszi építéshatósági ügyintézői munkakörbe. 
Gyál Város Önkormányzata ugyanakkor köteles biztosítani, hogy Baracsi Judit az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban minden héten hétfőn délután, 13.00-17.30 óráig, és 
minden szerdán délután 12.30-16.00 óráig az ott irányadó munkaidő és munkarend szerint 
építéshatósági ügyintézői tevékenységet lásson el Alsónémedi Nagyközség vonatkozásában, 
de a Gyáli Polgármesteri Hivatalra vonatkozó szabályzatokban foglaltaknak megfelelően.  
 
3. Felek kötelezettségei: 
 
3.1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal  az alábbiakra:
 
3.1.1. Baracsi Judit mindenkori illetményéhez arányosan hozzájárul, amelynek értelmében 

az őt megillető bér, valamint járulékai 1/5-öd részét a Gyáli Polgármesteri Hivatalnak, 
mint munkáltatónak a rendelkezésére bocsátja. A munkabér-hozzájárulás összegét 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatala (K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402881-
50526589-83821008. számú számlájáról) köteles a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
11600006-00000000-52652141 számú bankszámlájára átutalni úgy, hogy a 
tárgyhónapra vonatkozó hozzájárulás összege legkésőbb a tárgyhót követő hó 15. 
napjáig a megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. 

 
 



 
3.1.2. Baracsi Judit munkába járásának költségeihez (9 Ft/km) Alsónémedi Nagyközség 

Önkormányzata úgyszintén akként járul hozzá, hogy az egy hónapra eső – a 
betegállomány és a szabadság napjaival korrigált – bejárási költség 1/5-öd részét  
szintén átutalja úgy, hogy a tárgyhónapra vonatkozó hozzájárulás összege legkésőbb a 
tárgyhót követő hó 15. napjáig a Gyáli Polgármesteri Hivatal megjelölt bankszámláján 
jóváírásra kerüljön.  

 
3.1.3. Baracsi Judit munkakörére tekintettel jogosult saját gépjármű hivatali célú 

használatára, a számára megállapított 1070 km/hónap kereten belül. A ténylegesen 
megtett kilométer alapján Baracsi Judit költségelszámolást készít, melyet az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában végzett kiküldetés viszonylatában 
Alsónémedi Nagyközség Jegyzője minden hónap utolsó napját követően aláírásával 
leigazol. A leigazolt elszámolás tartalmának megfelelően a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal a gépjármű költségtérítést a saját belső szabályzatában foglaltak értelmében 
Baracsi Judit részére megfizeti, egyben közli ennek Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatára jutó összegét, mely megegyezik az Alsónémedi Nagyközség 
Jegyzője által leigazolt menetteljesítmény után a hatályos jogszabályok alapján 
kifizetett költségtérítéssel. A gépjármű-költségtérítés összegét Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal szintén átutalja úgy, hogy a tárgyhónapra vonatkozó 
hozzájárulás összege legkésőbb a tárgyhót követő hó 15. napjáig a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal megjelölt bankszámláján jóváírásra kerüljön. költségeihez 
szintén hozzájárul 

 
3.1.4. A Baracsi Juditot megillető cafetéria összegének arányos, 1/5-öd részét a Gyáli 

Polgármesteri Hivatalnak átutalja úgy, hogy a tárgyhónapra vonatkozó hozzájárulás 
összege legkésőbb a tárgyhót követő hó 15. napjáig a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
megjelölt bankszámláján jóváírásra kerüljön.  

 
3.1.5. Baracsi Judit megfelelő színvonalú munkavégzéséhez, valamint az ügyfélfogadási 

tevékenysége ellátásához szükséges infrastruktúrát az Alsónémedi Polgármesteri 
Hivatalban mindenkor biztosítja.  

 
 
 
3.2. Gyál Város Önkormányzata kötelezettséget vállal  az alábbiakra: 
 
3.2.1. Biztosítja, hogy Baracsi Judit az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban  a 2./ pontban 

részletezettek szerint kihelyezett ügyfélfogadást tartson az alsónémedi ügyfelek 
részére. 

3.2.2. Baracsi Judit tárgyhavi illetményéről, munkába járási költségéről, hivatalos célú 
gépjármű használatáról, az őt megillető cafetéria összegéről havonta a tárgyhót 
követően kimutatást készít. A kimutatás alapján a 3./ pontban részletezett támogatás 
összegéről számlát állít ki Alsónémedi Polgármester Hivatal  (2351 Alsónémedi, Fő út 
58. szám Adószám: 15391085-2-13) részére és azt legkésőbb a tárgyhót követő hó 10. 
napjáig megküldi. 

 
 
 
 



 
4. Vegyes rendelkezések: 
 
4.1. Jelen megállapodás 2013. január 1. napján lép hatályba, és határozatlan ideig tart. A 
megállapodás bármelyik fél részéről rendes felmondással az Önkormányzat írásos 
nyilatkozatával megszüntethető, mely nyilatkozatot a megszüntetés tervezett időpontját 
legalább 90 nappal megelőzően kell a másik féllel közölni.  
 
4.2. Jelen megállapodás 3. sorszámozott oldalt tartalmaz, 4 példányban készült, melyből 
feleket aláírás után 2-2 példány illeti meg. 
 
 
Gyál, 2012. ………………………….   Alsónémedi, 2012. …………………….. 
 
Gyál Város Önkormányzata     Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
 
 Pápai Mihály                  Vincze József 
            polgármester:                                                                polgármester 
 
 
Ellenjegyzés:                          Ellenjegyzés: 
 
 
Rozgonyi Erik               Dr. Percze Tünde   
  c. főjegyző                                                                       jegyző                 
 
  
 
 
 

Diera Éva              Bombiczné Horváth Éva 
            pü. vezető       pü.vezető 



MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószám: 
……………………………………, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám: 
………………………………….) képviseletében Pápai Mihály polgármester és Rozgonyi 
Erik címzetes főjegyző, 
 
másrészről  
 
Ócsa Város Önkormányzata (székhely: ………………………………..,  adószám: 
……………………………………, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám: 
………………………………….) képviseletében ……………………. polgármester és 
……………………….. jegyző 
 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 
 
1. 
Ócsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselőként, határozatlan 
időtartamú közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatja Varga László építéshatósági 
ügyintézőt.  
 
2. 
Gyál Város Önkormányzata és Ócsa Város Önkormányzata jelen okirat aláírásával 
megállapodnak abban, hogy 2013. január 1. napjától Varga László köztisztviselőt 
áthelyezéssel átveszi a Gyáli Polgármesteri Hivatal építéshatósági ügyintézői munkakörbe az 
alábbiak szerint: 
 
Varga László az Ócsai Polgármesteri Hivatalban minden héten hétfői, keddi, szerdai és 
pénteki napokon, az ott irányadó munkaidő és munkarend szerint köteles az építéshatósági 
ügyintézői tevékenységet ellátni Ócsa városa vonatkozásában, a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalra vonatkozó szabályzatokban foglaltaknak megfelelően. A fennmaradó csütörtöki 
napon Varga László a Gyáli Polgármesteri Hivatalban látja el munkakör szerinti feladatait, a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakra irányadó munkaidőben. 
 
3. 
Ócsa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy: 

- Varga László mindenkori illetményéhez arányosan hozzájárul, amelynek értelmében 
az őt megillető bér, valamint járulékai 4/5-öd részét a Gyáli Polgármesteri Hivatalnak, 
mint munkáltatónak a rendelkezésére bocsátja. 

- Varga László munkába járásának és a munkaköréhez kapcsolódó gépkocsi 
használatának költségeihez szintén hozzájárul. 

- a Varga Lászlót megillető cafetéria összegének arányos, 4/5-öd részét a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalnak megfizeti. 

 
A munkabér-hozzájárulás összegét Ócsa Város Önkormányzata köteles a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal ………. számú bankszámlájára átutalni úgy, hogy a tárgyhónapra vonatkozó 



hozzájárulás összege ugyanazon hónap utolsó napjáig a megjelölt bankszámlán jóváírásra 
kerüljön.  
 
Varga László munkába járásának költségeihez (9 Ft/km) Ócsa Város Önkormányzata 
úgyszintén akként járul hozzá, hogy az egy hónapra eső – a betegállomány és a szabadság 
napjaival korrigált – bejárási költség 4/5-öd részét tárgyhavonta szintén átutalja a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal bankszámlaszámára akként, hogy az átutalt összeg legkésőbb a hónap 
utolsó napján jóváírásra kerüljön. 
 
Varga László a munkakörére tekintettel jogosult saját gépjármű hivatali célú használatára, a 
számára megállapított ………………… km/hónap kereten belül. A ténylegesen megtett 
kilométer alapján Varga László költségelszámolást készít, melyet a csütörtöki napokon 
végzett kiküldetés kivételével Ócsa Város Jegyzője minden hónap utolsó napját követően 
aláírásával leigazol. A leigazolt elszámolás tartalmának megfelelően a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal a gépjármű költségtérítést a saját belső szabályzatában foglaltak értelmében Varga 
László részére megfizeti, egyben közli ennek Ócsa Város Önkormányzatára jutó összegét, 
mely megegyezik az Ócsa Város Jegyzője által leigazolt menetteljesítmény után a hatályos 
jogszabályok alapján kifizetett költségtérítéssel. A gépjármű-költségtérítés összegét Ócsa 
Város Önkormányzata minden tárgyhót követő hónap utolsó napjáig köteles a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal részére átutalással megfizetni. 
 
A Varga Lászlót megillető cafetéria összegének 4/5-öd részét Ócsa Város Önkormányzata 
évente két egyenlő részletben köteles teljesíteni. Az első részletet minden év március 31. 
napjáig, a második részletet pedig szeptember 30. napjáig fizeti meg a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal bankszámlájára történő utalással.  
 
4. 
Ócsa Város Önkormányzata köteles gondoskodni arról, hogy Varga László megfelelő 
színvonalú munkavégzéséhez, valamint az ügyfélfogadási tevékenysége ellátásához szükséges 
infrastruktúra az Ócsa Polgármesteri Hivatalban mindenkor a rendelkezésére álljon.  
 
5. 
Jelen megállapodás 2013. január 1. napján lép hatályba, és határozatlan ideig tart. A 
megállapodás bármelyik fél részéről rendes felmondással az Önkormányzat írásos 
nyilatkozatával megszüntethető, mely nyilatkozatot a megszüntetés tervezett időpontját 
legalább 90 nappal megelőzően kell a másik féllel közölni.  
 
Gyál, 2012. …………………………. 
 
 
 
2012. …………………….               2012. …………………….. 
 
Gyál Város Önkormányzata                   Ócsa Város Önkormányzata 
 
Ellenjegyző:                 Ellenjegyző: 



 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2012. évi 

összesített közbeszerzési tervének módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2012.(III. 29.) sz. határozatban elfogadta a Gyál Város 
Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési tervét, mely 2012.06.28-án a 127/2012.(VI. 28.) sz. 
határozattal, továbbá 2012.09.26-án a 184/2012.(IX. 26.) sz. határozattal módosításra került. 
  
Gyál Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása szükséges, ugyanis 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, ezért 
szükséges az alábbi közbeszerzés: 

− Bölcsőde műszaki ellenőrzés és tervbírálat 
 
A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt) 5. § (4) bekezdése értelmében: 
… Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell 
az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyál Város Önkormányzatának módosított közbeszerzési tervét 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési 
tervének az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette:  DonhauzerÁdám 
 
Gyál, 2012. november 10. 
 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
Melléklet: 
- 2012. évi módosított közbeszerzési terv 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának  
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1. Sportcsarnok tervezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.01.27 2012.03.06

2. KSZK számítógép rendszer és rámpafűtés automatikával, Riasztó- és 
kamerarendszer, Tűzjelző rendszer tervezése és kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.06.29 2012.07.23

3. Városközpont 30-30 db  parkoló építése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.09.14 2012.10.24

4. KSZK irodabútor beszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.09.12 2012.10.24

5. Városközpont Promóció hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.11.30 2013.01.10

6. KSZK okmányiroda kiegészítő közbeszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.10.11 2012.11.12

7. Bartók Béla utcai óvoda kiviteli tervezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.11.30 2013.01.10

9. Bóbita bölcsőde kiviteli tervezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.09.27 2012.11.07

9. Bóbita bölcsőde műszkai ellenőrzés és tervbírálat hirdetmény nélküli tárgyalásos 2012.11.30 2013.01.10

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2012

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.



 

 

 

Tárgy: Javaslat a BKK-val kötendő 
finanszírozási megállapodás megkötésére  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2012. 05. 01. napján Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma, a Budapesti Közlekedési Központ, 
valamint Gyál Város Önkormányzata megállapodást kötött egymással az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítás lebonyolítása feltételeinek rögzítése céljából, mely megállapodás hatálya 2013. április 30. 
napjáig tart.  
 
E háromoldalú megállapodás tartalmának megfelelően Gyál Város Önkormányzata és a BKK, mint 
közlekedésszervező között finanszírozási szerződés jött létre, amely határozott ideig, 2012. december 31. napjáig 
hatályos, így annak lejártával új szerződés megkötése szükséges a tömegközlekedés további biztosítása miatt. A 
BKK – a szolgáltatás további, folyamatos biztosítása érdekében – megtette ajánlatát az új szerződésre 
vonatkozóan (1. sz. melléklet), amely teljes egészében megfelel a jelenleg hatályos szerződésben foglaltaknak, 
sőt azt is vállalják, hogy a korszerűsítés jegyében az alacsonypadlójú buszok arányát 40-45%-ra növelik gyáli 
viszonylatban a jövő év végéig.  A szolgáltatás díja 6,6%-kal haladja meg a 2012. decemberi díjat, mely 
megfelel a szerződés szerinti szeptember/szeptemberi éves inflációval korrigált idei összegeknek. A 
finanszírozási szerződés tervezete értelmében annak hatálya 2013. december 31. napjáig tartana, amelynek 
feltétele az említett háromoldalú megállapodás fennállása. Ez utóbbi meghosszabbításáról jelenleg is folynak a 
tárgyalások, ezek eredménytelensége esetén a finanszírozási megállapodás is megszűnik 2013. április 30. napján.  
 
A BKK jogi álláspontja szerint a finanszírozási szerződés megkötéséhez nem szükséges sem a személyszállítási 
törvény szerinti pályáztatás, sem pedig közbeszerzési eljárás lefolytatása (2. sz. melléklet).  
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntés meghozatalára: 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1. jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti finanszírozási 
hozzájárulásra vonatkozó szerződést a BKK-val megköti, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
     
Gyál, 2012. november 22. 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



A BKK jogi véleménye: 

 

1. A BKK JOGI STÁTUSZA 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság („BKK”) 

2012. szeptember 20-i megbeszélésen feltett kérdése alapján az alábbiakban foglaljuk össze a 

BKK agglomerációs közlekedésben betöltött szerepét és ehhez kapcsolódó jogi státuszát, 

különös tekintettel a BKK közlekedésszervezői tevékenységére és annak közbeszerzési 

vonatkozásaira. 

1.1 A BKK, mint közlekedésszervező 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 

„Személyszállítási törvény”) 21. §-a lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat a helyi 

személyszállítási közszolgáltatások megszervezésére, biztosítására vonatkozó feladatait és 

számos – a törvényben meghatározott – ehhez kapcsolódó feladatot ún. 

közlekedésszervezőnek adjon át (a továbbiakban: „feladatellátás”). A közlekedésszervező az 

állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy kizárólag az állam és az 

önkormányzat közös tulajdonában álló társaság (kft vagy részvénytársaság), vagy 

költségvetési szerv (pl. intézmény) lehet. 

A fenti törvényi felhatalmazás alapján, továbbá a közlekedésszervező kijelölésére vonatkozó 

20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a BKK Budapest Főváros Önkormányzata 

(„Fővárosi Önkormányzat”) által 100%-ban tulajdonolt részvénytársaságként a Fővárosi 

Önkormányzatot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontja 

szerint, illetve a Személyszállítási törvény 4. § (4) bekezdése szerint kötelező feladatként 

terhelő helyi közösségi közlekedés megszervezésére vonatkozó feladatokat 

közlekedésszervezőként látja el. 

A BKK-nak átadott feladatok között nem maga a személyszállítási szolgáltatás nyújtása, 



hanem annak közszolgáltatótól való megrendelése, a teljes közösségi közlekedés 

megszervezése szerepel. 

Az átadott feladatok része továbbá a Személyszállítási törvény 5. § (3) bekezdése szerinti 

– a helyi személyszállítási közszolgáltatások közigazgatási határon kívülre történő 

kiterjesztése, illetve elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési 

feltételeinek biztosítása érdekében – a miniszterrel (illetve a többi érintett helyi 

önkormányzattal) való együttműködési megállapodás megkötése. 

Fentiek alapján tehát a BKK – függetlenül attól, hogy gazdasági társasági formában működik 

és egyes a közlekedéshez kapcsolódó gazdasági tevékenységeket is végez – a 

közlekedésszervezői tevékenységét feladatellátás keretén belül végzi: akárcsak a Fővárosi 

Önkormányzat egy intézménye, közlekedésszervezői körben nem profitorientált 

vállalkozóként, hanem egyfajta helyi hatóságként jár el. (Az európai uniós 

szabályrendszerben a személyszállítási közszolgáltatásokra irányadó 1370/2007/EK rendelet 

terminológiája szerint a BKK „helyi illetékes hatóságnak” minősül.) A BKK ezen 

tevékenységére vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között 2012. május 1-i 

hatállyal feladatellátási szerződés jött létre. 

1.2 Együttműködési megállapodás kötése 

A BKK a fentiek alapján jogosult a Személyszállítási törvény 5. § (3) bekezdés b) pontja 

szerint megállapodást kötni a miniszterrel és az érintett Budapest környéki települési 

önkormányzattal annak kapcsán, hogy a fővárosi közösségi közlekedést kielégítő 

személyszállítási közszolgáltatásokat a Főváros közigazgatási határán kívülre kiterjesszék és 

ezzel egyúttal az adott település helyi közlekedése is – akár csak részben – biztosított legyen. 

Az e tárgyban megkötendő megállapodásokban a BKK a Fővárosi Önkormányzat által 

átadott feladatkörben eljárva vesz részt – a feladat átadása hiányában tehát a 

megállapodást maga a Fővárosi Önkormányzat kötötte volna meg – nem pedig úgy, mint a 



személyszállítási szolgáltatás nyújtója. Ezért amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy 

akár a minisztérium, akár az érintett települési önkormányzat finanszírozással hozzájárul a 

személyszállítási közszolgáltatások megszervezéséhez, az nem tekinthető a BKK által 

nyújtott személyszállítási szolgáltatás ellenértékének, hiszen maga a BKK nem nyújt ilyen 

szolgáltatást, hanem – mintha azt a Fővárosi Önkormányzat tenné közfeladata ellátása 

érdekében – azt megszervezi és közszolgáltatási szerződés kötése révén megrendeli a 

közszolgáltatótól. Az érintett települési önkormányzat által a megállapodás alapján fizetendő 

összeg ennek alapján finanszírozási hozzájárulás, nem pedig szolgáltatási ellenérték. 

2 A BKKÉS A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 

A BKK fentiekben leírt közhatalmi, nem pedig gazdasági jellegű tevékenységére tekintettel a 

közlekedésszervezői feladatellátás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény („Kbt.”) hatálya alá. A Kbt. ugyanis annak 7. § (1) bekezdése szerint olyan 

beszerzésekre alkalmazandó, melyek tárgya árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás 

megrendelése, építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió. 

Mivel a BKK és az agglomerációs települési önkormányzatok, illetve a miniszter között 

létrejövő megállapodás nem a BKK által nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó visszterhes 

szerződés, hanem egyfajta hatósági együttműködésre és annak együttes finanszírozására 

vonatkozik, nem jöhet szóba a Kbt. alkalmazhatósága az említett megállapodásra. 

Megjegyezzük, hogy abban a feltételezett esetben, amennyiben a BKK 

közlekedésszervezőként, a számára átadott közfeladat ellátásához szorosan kapcsolódóan 

mégis valamilyen szolgáltatást nyújtana az adott települési önkormányzatnak, akkor az ilyen 

tevékenység kapcsán már vonatkozna rá a Kbt. tárgyi hatálya. Ez esetben azonban akár a Kbt. 

9. § (5) bekezdésének g) pontja (lásd  <1>meg.), akár a 9. § (5) bekezdés h) pontja (lásd 
<2>megj.) alapján mentesülne a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. 

3 ÖSSZEGZÉS 



A BKK a Személyszállítási törvény felhatalmazása alapján a Fővárosi Önkormányzat által a 

helyi közlekedésszervezés körében rá átruházott feladatok ellátójaként, nem pedig 

személyszállítási szolgáltatóként jár el. E feladatkörébe tartozik azon együttműködési 

megállapodások megkötése a miniszterrel és az érintett agglomerációs települések 

önkormányzataival, melyek alapján a budapesti közösségi közlekedést a Főváros 

közigazgatási határán kívülre terjesztik. Az ezen megállapodás alapján a BKK-t illető 

finanszírozási hozzájárulás nem tekinthető szolgáltatás ellenértékének. 

Mivel a BKK nem szolgáltatás nyújtójaként, hanem közfeladatot ellátó szervként jár el az 

együttműködési megállapodásokban, e megállapodások nem tekinthetők szolgáltatásra 

irányuló visszterhes szerződéseknek, így azokra nem terjed ki a Kbt. hatálya. 

  

Megjegyzések:  

<1> 9. § (5) g) “[E törvény szerinti eljárást - ha a közbeszerzés tárgya szolgáltatás 
megrendelés - nem kell alkalmazni a 

következő esetekben:] ha a szolgáltatást a 6. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott 
ajánlatkérők valamelyike vagy 

általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja;”. A 
kizárólagos jogot a BKK számára 

a 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése biztosítja. 

<2> 9. § (5) h) “[E törvény szerinti eljárást - ha a közbeszerzés tárgya szolgáltatás 
megrendelés - nem kell alkalmazni a 

következő esetekben:] ha valamely közfeladat ellátását egy 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja 
szerinti ajánlatkérő egy másik 6. § 

(1) bekezdés a)-c) pontok szerinti ajánlatkérőnek adja át olyan módon, hogy az az átruházó 
ajánlatkérőtől teljesen 

függetlenül és saját felelősséggel, haszonszerzési cél nélkül végzi a feladat ellátását.” 

  

 



FINANSZÍROZÁSI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS  
 
(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről  
 
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 
1052 Budapest, Városház u. 9-11.; a cég rövidített elnevezése: BKK Zrt., a céget nyilvántartó 
bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-046840; adószám: 23028966-
4-41; csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), mint 
közlekedésszervező (a továbbiakban: Közlekedésszervező), 
 
másrészről 
 
Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. képviseli: Pápai Mihály 
polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat)  
 
között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen, alábbi feltételek mellett. 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. Jelen Szerződés tárgya az 1. sz. mellékletben meghatározott autóbusz járatokkal Gyál 

területén végzett közösségi közlekedési közszolgáltatás megfelelő módon történő 
megszervezése és finanszírozása, valamint a Kijelölő Rendelet szerint, 
Közlekedésszervező által kiválasztott Szolgáltatók útján történő lebonyolítása, 2012. 
május 1. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő időszakra az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (4) bekezdése 
b) pontja és (5) bekezdése, míg 2012. július 1. napjától a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bek. b) pontja alapján az Önkormányzat, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedésszervező közötti megállapodásra (a 
továbbiakban: Megállapodás), különös tekintettel a Megállapodás 1.9. pontjának 
rendelkezéseire figyelemmel. 

 
1.2. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 1.9. pontja szerinti, finanszírozási hozzájárulásra 

vonatkozó szerződés 2012. december 31-én lejár, amelynek felváltására Felek jelen 
Szerződést kötik.  

 
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 
2.1. Jelen Szerződés határozott időtartamra, 2013. január 1. napjától 2013. december 31. 

napjáig jön létre. 
 
2.2. Jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele a Megállapodás fennállása. Amennyiben jelen 

Szerződés hatálya alatt a Megállapodás, vagy az azt felváltó, új Megállapodás megszűnik 
(bontó feltétel), akkor jelen Szerződés hatályát veszti.  

 
2.3. Felek közös megegyezése esetén jelen Szerződés a Megállapodás hatályának 

meghosszabbítása, vagy annak új Megállapodással történő felváltása esetén, legfeljebb 
annak fennállásáig meghosszabbítható, amennyiben az az új Megállapodásban foglaltakkal 
is összhangban van. 

 



3. A SZERZŐDÉS TARTALMA 
 
3.1. Jelen Szerződés tárgyát képző autóbusz viszonylatok útvonalát, megállóhelyeit, valamint 

legfontosabb paramétereit az 1. sz. melléklet tartalmazza.   
 
3.2. Jelen Szerződés mellékleteiben rögzített indulásoktól az alábbi eltérések várhatóak, illetve 

lehetségesek: 
a) Felek rögzítik, hogy a menetrend módosulása miatti, az 1. sz. mellékletben szereplő 

első és utolsó indulási időpontoktól való, 20 (húsz) percet meg nem haladó vagy a 
menetszámtól való ± 5 %-ot meg nem haladó eltérés jelen Szerződés 1. sz. 
mellékletének módosítása nélkül is megvalósulhat. 

b) Közlekedésszervező teljes tömegközlekedési hálózatra vonatkozó módosítása alapján 
december 24-én (Karácsony esti korábbi üzemzárás) eltérés lehetséges. Az eltérés 
pontos paramétereiről Közlekedésszervező az Önkormányzatot 30 (harminc) nappal 
korábban, írásban köteles értesíteni. 

 
3.3. Arra tekintettel, hogy Közlekedésszervező által megszervezett, Megrendelő közigazgatási 

határain belüli területre is kiterjedő helyi közlekedés Önkormányzat lakosságának helyi 
közlekedési igényeit is kielégíti, Önkormányzat a jelen Szerződés hatálya alatti időszakra 
finanszírozási hozzájárulást fizet Közlekedésszervezőnek, amelynek egy naptári évre 
vetített összege nettó 64.659.636,- Ft + áfa, azaz 
hatvannégymillió-hatszázötvenkilencezer-hatszázharminchat forint + áfa.  
 

3.4. Közlekedésszervező vállalja, hogy jelen Szerződés mellékleteiben feltüntetett járműkiadás 
szerinti alacsonypadlós járműarányt az ott feltüntetett szintről 2013. év végéig 
ütemezetten 40-45%-ra növeli.  
 

3.5. Felek a 3.3. pontban meghatározott összeget kifejezetten és kizárólag a Szerződés idejére 
szóló, egyedileg kialkudott finanszírozási hozzájárulásnak tekintik, mely nem szolgálhat 
sem elszámolási, sem bármilyen egyéb jogalapként korábbi, vitás kérdések rendezéséhez, 
vagy későbbi megállapodásokhoz hivatkozási alapként. Felek megállapodnak abban, hogy 
a finanszírozási hozzájárulás összege – a Szerződés meghosszabbítása esetén, változatlan 
teljesítmény alapul vételével – évente a KSH hivatalos, országos, a tárgyalási év 
szeptember és a megelőző év szeptember közötti időszakára vonatkozó fogyasztói 
árindexével legalább azonos mértékben módosul.  

 
3.6. Felek a 3.3. pont szerinti hozzájárulásról a 2007. évi CXXVII. tv. 58.§ szerinti havi 

elszámolásban állapodnak meg a következők szerint: 
 
Közlekedésszervező Önkormányzat részére havonta egyenlő összegekben nettó 
5.388.303,- Ft + áfa, azaz ötmillió-háromszáznyolcvannyolcezer-háromszázhárom 
forint + áfa összegű számlát (a továbbiakban: Számla) tárgyhónap 15-éig állít ki.  
A teljesítési határidő minden esetben a tárgyhónap utolsó napja. A Számlában a fizetés 
időpontja megegyezik a teljesítés időpontjával. A Számlában fel kell tüntetni a teljesítés 
jogcímét valamint a teljesítés időszakát.  

 
3.7. Abban az esetben, ha a szolgáltatás objektív akadály miatt 24 (huszonnégy) órát meg nem 

haladó időtartamra ellehetetlenül vagy módosul, (pl. útlezárás, baleset, rendkívüli időjárási 
viszonyok, Közlekedésszervező és az általa megbízott Szolgáltató(k) működési körén 
kívül eső okból felmerült rendkívüli esemény), az a Szerződésben rögzített hozzájárulás 
összegét nem módosítja. Amennyiben a szolgáltatás bármely okból 24 (huszonnégy) órát 
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meghaladó időtartamra ellehetetlenül vagy jelentősen módosul, Közlekedésszervező a 
szolgáltatásért fizetendő hozzájárulásnak a kimaradással időarányos részét – azaz minden 
teljes kimaradt nap esetén a 3.3. pontban meghatározott éves összeg 1/365-ötöd (egy 
háromszázhatvanötöd) részét - köteles a számlázásnál levonni.  

 
3.8. Felek megállapodnak, hogy a helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatásáról 

szóló mindenkori jogszabály alapján igényelhető támogatást az 1. sz. mellékletben 
felsorolt járatokra Budapest Főváros Önkormányzata igényli, és annak összegét 
Közlekedésszervező a Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 
alapján, a helyi járattal közigazgatási határon kívül végzett személyszállítás 
közlekedésszervezői feladatainak ellátása céljára kapja meg. A támogatás igénybevételének 
megtörténtéről és annak mértékéről Közlekedésszervező 15 (tizenöt) napon belül köteles 
tájékoztatni az Önkormányzatot. 
 

3.9. Önkormányzat fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) 
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamat napi összegének 
megállapításakor figyelembe vett napok száma évente 365 (háromszázhatvanöt) nap. Nem 
teljesítés esetén Közlekedésszervező köteles egy alkalommal írásban felszólítani 
teljesítésre Önkormányzatot. A felszólítás eredménytelensége esetén Közlekedésszervező 
jogosult a Megállapodás és a jelen Szerződés egyoldalú azonnali felmondására. 

 
3.10. Önkormányzat jelen Szerződés időtartama alatt hozzájárul a területén lévő 

megállóhely(ek) és végállomás(ok) BKK Zrt., illetve szolgáltatói közlekedési célú, illetve a 
szolgáltatás biztosításához szükséges mértékű igénybevételéhez a jelen Szerződés 
mindenkori 1. sz. melléklete szerinti járatokkal érintett területen. 

 
3.11. Jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani. 

 
3.12. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő autóbuszjáratokon 

Közlekedésszervező egységes, a Főváros és a Közlekedésszervező között kötött feladat-
ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás mellékletében megállapított 
mindenkori díjszabása érvényes. 
 

3.13. Felek az eredményes együttműködés elősegítése érdekében kapcsolattartó munkatársakat 
jelölnek ki. 

 
Közlekedésszervező részéről: 

 
• Balassa László  

Telefon: +36-1-461-6500 / 12131 
E-mail: laszlopeter.balassa@bkk.hu 
 

• A Közlekedésszervező szolgálatban lévő Fődiszpécsere (forgalomirányítási 
kérdésekkel kapcsolatban) 

Telefon: +36-1-317-5166, +36-1-461-6500/14010 
Fax: +36 (1) 317-1127 
E-mail: bkkfod@bkv.hu 
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Önkormányzat részéről:  
• Pápai Mihály polgármester 

Telefon: +36-29-540-932 
Fax: +36-29-340-028 

 E-mail: gyalph@gyal.hu 
 
 
3.14. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben foglalt jogaik gyakorlása, illetőleg 

kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Tartózkodnak minden olyan 
megnyilvánulástól, magatartástól, amely a másik fél jó hírneve sérelmével járhat. 

 
3.15. Felek vállalják, hogy a Szerződést érintő adatváltozás esetén egymást kölcsönösen, a 

változást követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesítik.  
 
3.16. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, továbbá a Ptk., 

valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előírásai 
irányadóak. 
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4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
4.1. Felek kötelesek üzleti titokként kezelni jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal 

összefüggésben tudomásukra jutott, a másik felet érintő minden olyan információt, amely 
nem minősül közérdekű adatnak, illetve amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amelynek 
közlése a másik félre vagy a másik féllel kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos 
következményekkel járhatna vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági 
érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. Felek felelősek azért is, hogy jelen Szerződés 
teljesítése során szolgáltatóik, alkalmazottaik és esetleges közreműködőik a jelen 
titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerjék, és annak eleget tegyenek, abban az 
esetben is, ha már nem állnak alkalmazásukban, illetve velük jogviszonyban.  

 
4.2. Jelen Szerződés egymással mindenben megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, 

melyből 2 (kettő) példány Önkormányzatot, 3 (három) példány Közlekedésszervezőt illeti. 
 
4.3. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen Szerződés cégszerű/szabályszerű aláírásához 

szükséges jogosultsággal, illetve felhatalmazással. 
 

4.4. Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. 

 
 

1. sz. melléklet: az autóbusz viszonylatok útvonala, megállóhelyei, valamint legfontosabb 
paraméterei 
 
 

……………, 2012. „…………” napján.  Budapest, 2012. „………” napján. 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Vitézy Dávid 
vezérigazgató 

Gyál Város Önkormányzata 
 

Önkormányzat 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Közlekedésszervező 
 

ellenjegyző:  
 

 

………………………….  
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1. melléklet 

Az autóbusz viszonylatok útvonala, megállóhelyei, valamint 
legfontosabb paraméterei 

 

55-ös autóbusz-viszonylat 
útvonala, megállóhelyei és közlekedési rendje 

Érvényes: 2012. október 1. napjától 
Az autóbusz-járat minden nap közlekedik. 

 
 

   55 
AUTÓBUSZ 

 
Útvonal: 

GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ: 
Boráros tér H vá. – Soroksári út – Illatos út – Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – Ady Endre 
utca – Széchenyi István utca – Gyál, Vecsési út vá. 
 

BORÁROS TÉR H FELÉ: 
Gyál, Vecsési  út vá. – Vecsési út – Kőrösi út – Budapest, Nagykőrösi út – Illatos út – 
Soroksári út – Boráros tér H vá. 
 
 
Megállóhelyek: a következő oldalon 
 

 



 
55-ös autóbusz (folytatás)  

Megállóhelyek: 
GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ  BORÁROS TÉR H FELÉ  
     
Boráros tér H vá.   Gyál, Vecsési út vá.  
Haller utca  Szent István utca  
Millenniumi Kulturális Központ  Kőrösi út  
Vágóhíd H  Bocskai István utca  
Földváry utca  Somogyi Béla utca  
Beöthy utca H  Ady Endre utca  
Kén utca (Illatos út) H  Gyál felső vasútállomás  
Gubacsi út  Kalász utca  
Külső Mester utca  Paula utca  
Táblás utca  Csolt utca  
Gyáli út  Pestszentimre vasútállomás 

(Nagykőrösi út) 
 

 

Nagykőrösi út (Határ út)  Eke utca  
Rákóczi utca  Arany János utca 
Kossuth Lajos utca  Pestszentimre felső vasútállomás   
Irányi utca  Zöldségpiac   
Nagysándor József utca  Közdűlő út   
Debrecen utca  Kamiontelep   
Radnó utca  Szentlőrinci út   
Kéreg utca  Autópiac   
Alvinc utca  Használtcikk piac   
Naszód utca (Használtcikk-piac)  Vas Gereben utca   
Autópiac  Zrínyi utca   
Szentlőrinci út  Batthyány utca   
Kamiontelep  Hunyadi utca   
Közdűlő út  Pannónia út   
Zöldségpiac  Újlaki utca   
Pestszentimre felső vasútállomás  Gomb utca   
Bethlen Gábor utca  Nagykőrösi út (Határ út)   
Eke utca  Gyáli út   
Pestszentimre vasútállomás 

(Nagykőrösi út) 
 Táblás utca   

Csolt utca  Külső Mester utca   
Ár utca  Gubacsi út   
Kalász utca  Kén utca (Illatos út) H   
Gyál felső vasútállomás  Beöthy utca H   
Ady Endre utca  Koppány utca   
Rákóczi Ferenc utca  Vágóhíd H   
Széchenyi István utca  Millenniumi Kulturális Központ   
Somogyi Béla utca  Haller utca   
Bocskai István utca  Boráros tér H vá.    
Gyál, Vecsési út vá.     
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84E autóbusz-viszonylat 
útvonala, megállóhelyei és közlekedési rendje 

Érvényes: 2012. október 1. napjától 
Az autóbusz-járat minden nap közlekedik. 

 

   84E 
AUTÓBUSZ 

 
Útvonal: 

GYÁL, DEÁK FERENC UTCA FELÉ: 
Határ út M vá. – Határ út – szervizút – Tuba utca – Nagykőrösi út – Nemes utca – Kisfaludy 
utca – Gyál, Pesti út – Ady Endre utca – Deák Ferenc utca – Gyál, Deák Ferenc utca vá. 
 
HATÁR ÚT M FELÉ: 
Gyál, Deák Ferenc utca vá. – Vecsési út – Pesti út – Kisfaludy utca – Nemes utca – 
Nagykőrösi út – Határ út – (Távíró köz – Távíró utca – Üllői út – Ferde utca –)* - Határ út M 
vá. 

Távíró köz…Ferde utca* – reggeli csúcsforgalomban használt útvonal  
 

Megállóhelyek: 
GYÁL, DEÁK FERENC UTCA   HATÁR ÚT M FELÉ  
FELÉ    
Határ út M vá.  Gyál, Deák Ferenc utca vá.  
Nagykőrösi út (Határ út)  Széchenyi István utca  
Nagysándor József utca  Bocskai István utca  
Kéreg utca  Dobó Katica utca  
Naszód utca (Használtcikk piac)  Gyál, Ady Endre utca  
Szentlőrinci út  Tulipán utca  
Kamiontelep  Mátyás király utca  
Zöldségpiac  Kacsóh Pongrác utca  
Pestszentimre felső vasútállomás  Kapocs utca  
Bethlen Gábor utca  Szigeti Kálmán utca  
Eke utca  Ady Endre utca  
Pestszentimre vasútállomás (Nemes utca) Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 
Ady Endre utca  Eke utca  
Kisfaludy utca  Arany János utca  
Szigeti Kálmán utca  Pestszentimre felső vasútállomás  
Kapocs utca  Zöldségpiac  
Kacsóh Pongrác utca  Kamiontelep  
Mátyás király utca  Szentlőrinci út  
Tulipán utca  Használtcikk piac  
Gyál, Ady Endre utca  Vas Gereben utca  
Kossuth Lajos utca  Hunyadi utca  
Táncsics Mihály utca  Nagykőrösi út (Határ út)  
Dobó Katica utca  Távíró utca*   
Árpád utca  Határ út M vá.   
Gyál, Deák Ferenc utca vá.    

 Távíró u.* – időszakos megállóhely reggeli 
csúcsforgalomban 
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89E autóbusz-viszonylat 
útvonala, megállóhelyei és közlekedési rendje 

Érvényes: 2012. október 1. napjától 
Az autóbusz-járat minden nap közlekedik. 

 

   89E 
 

 
 

 

 
 

 
 

AUTÓBUSZ

Útvonal:
GYÁL, BEM JÓZSEF UTCA FELÉ:
Határ út M vá. – Határ út – szervizút – Tuba utca - Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – 
Kolozsvári utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Brassói utca – Erdősor utca – Gyál, Bem József
utca vá.

HATÁR ÚT M FELÉ:
Gyál, Bem József utca vá. – Bem József utca – Kőrösi út – Budapest, Nagykőrösi út – 
Nemes utca –  Nagykőrösi  út – Határ út – (Távíró köz –  Távíró utca – Üllői út – Ferde utca 
–)* Határ út M vá. 
Távíró k

 
 

 
    

    
   

    
    

    
    

    
    
    

  
    

    
 

 
   

    
    

    
    

    
    

    
  

öz…Ferde utca* – reggeli csúcsforg lomban használt útvonal   a

Megállóhelyek:

GYÁL, BEM JÓZSEF UTCA HATÁR ÚT M FELÉ
FELÉ
Határ út M vá. Gyál, Bem József utca vá. 
Nagykőrösi út (Határ út) Bocskai István utca
Nagysándor József utca Somogyi Béla utca
Kéreg utca Ady Endre utca
Naszód utca (Használtcikk piac) Gyál felső vasútállomás
Szentlőrinci út Kalász utca
Kamiontelep Paula utca
Zöldségpiac Csolt utca
Pestszentimre felső vasútállomás Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út)
Bethlen Gábor utca Eke utca
Eke utca Arany János utca
Pestszentimre vasútállomás

(Nagykőrösi út)
Pestszentimre felső vasútállomás

Csolt utca Zöldségpiac
Ár utca Kamiontelep
Kalász utca Szentlőrinci út
Gyál felső vasútállomás Használtcikk piac
Bajcsy-Zsilinszky  utca Vas Gereben utca
Erdősor utca Hunyadi utca
Bacsó Béla utca Nagykőrösi út (Határ út)
Toldi Miklós utca Távíró utca*   

    
   

Kisfaludy Sándor utca Határ út M vá.
Gyál, Bem József utca vá. 

 Távíró u.* – időszakos megállóhely reggeli csúcsban 
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94E autóbusz-viszonylat 
útvonala, megállóhelyei és közlekedési rendje 

Érvényes: 2012. október 1. napjától 
Az autóbusz-járat csak munkanapokon közlekedik. 

 

   94E 
AUTÓBUSZ 

 
Útvonal: 

GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ: 
Határ út M vá. – Határ út – szervizút – Tuba utca – Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – Ady 
Endre utca – Széchenyi István utca – Gyál, Vecsési út vá. 
 
HATÁR ÚT M FELÉ: 
Gyál, Vecsési út vá. – Vecsési út – Kőrösi út – Budapest, Nagykőrösi út – Határ út –  
(Távíró köz –  Távíró utca – Üllői út – Ferde utca –)*- Határ út M vá. 

Távíró köz…Ferde utca* – reggeli csúcsforgalomban használt útvonal 
 

Megállóhelyek: 
 
GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ   HATÁR ÚT M FELÉ  
    
Határ út M vá.  Gyál, Vecsési út vá.  
Nagykőrösi út (Határ út)  Szent István utca  
Szentlőrinci út  Kőrösi út  
Pestszentimre vasútállomás 

(Nagykőrösi út) 
 Bocskai István utca  

Csolt utca  Somogyi Béla utca  
Ár utca  Ady Endre utca  
Kalász utca  Gyál felső vasútállomás  
Gyál felső vasútállomás  Kalász utca  
Ady Endre utca  Paula utca  
Rákóczi Ferenc utca  Csolt utca  
Széchenyi István utca  Pestszentimre vasútállomás 

(Nagykőrösi út) 
 

Somogyi Béla utca  Szentlőrinci út  
Bocskai István utca  Nagykőrösi út (Határ út)  
Gyál, Vecsési út vá.  Határ út M vá.  
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294E autóbusz-viszonylat 

útvonala, megállóhelyei és közlekedési rendje 
Érvényes: 2012. október 1. napjától 

Az autóbusz-járat minden nap közlekedik. 
 

   294E 
 

 
: 

: 

AUTÓBUSZ

Útvonal
GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ

Határ út M vá. – Határ út – szervizút – Tuba utca – Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – Ady 
Endre utca – Széchenyi István utca – Gyál, Vecsési út vá. 
 
HATÁR ÚT M FELÉ: 
Gyál, Vecsési út vá. – Vecsési út – Kőrösi út – Budapest, Nagykőrösi út – Határ út – Határ út 
M vá.  
 

Megállóhelyek: 
 
GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ   HATÁR ÚT M FELÉ  
    
Határ út M vá.      Gyál, Vecsési út vá.  
Nagykőrösi út (Határ út)  Szent István utca  
Nagysándor József utca  Kőrösi út  
Kéreg utca  Bocskai István utca  
Naszód utca (Használtcikk piac)  Somogyi Béla utca  
Szentlőrinci út  Ady Endre utca  
Kamiontelep  Gyál felső vasútállomás  
Zöldségpiac  Kalász utca  
Pestszentimre felső vasútállomás  Paula utca  
Bethlen Gábor utca  Csolt utca  

Eke utca  Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 
Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) Eke utca  
Csolt utca  Arany János utca  
Ár utca  Pestszentimre felső vasútállomás  
Kalász utca  Zöldségpiac  
Gyál felső vasútállomás  Kamiontelep  
Ady Endre utca  Szentlőrinci út  
Rákóczi Ferenc utca  Használtcikk piac  
Széchenyi István utca  Vas Gereben utca  
Somogyi Béla utca  Hunyadi utca  
Bocskai István utca  Nagykőrösi út (Határ út)  
Gyál, Vecsési út vá.  Határ út M vá.  
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994-es autóbusz-viszonylat 
útvonala, megállóhelyei és közlekedési rendje 

Érvényes: 2012. október 1. napjától 
Az autóbusz-járat minden éjjel közlekedik. 

   994 
ÉJSZAKAI AUTÓBUSZJÁRAT 

 
Útvonal: 

 
GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ: 
Dél-pesti autóbuszgarázs vá. – Méta utca – felüljáró – Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – 
 

DÉL-PESTI AUTÓBUSZGARÁZS FELÉ: 
Gyál, Vecsési út vá. – Vecsési út – Kőrösi út – Nagykőrösi út – felüljáró – Méta utca – Dél-
 

Megállóhelyek 
 

GYÁL, VECSÉSI ÚT FELÉ  DÉL-PESTI AUTÓBUSZGARÁZS   
  FELÉ  
Dél-pesti autóbuszgarázs vá. Gyál, Vecsési út vá.  
Nagykőrösi út Szent István utca  
Kamiontelep Kőrösi út  
Közdűlő utca Bocskai István utca  
Zöldségpiac Somogyi Béla utca  
Pestszentimre felső vasútállomás Ady Endre utca  
Bethlen Gábor utca Gyál felső vasútállomás  
Eke utca Kalász utca  
Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) Paula utca  
Csolt utca Csolt utca  
Ár utca Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi 
Kalász utca Eke utca  
Gyál felső vasútállomás Arany János utca  
     Bajcsy-Zsilinszky utca Pestszentimre felső vasútállomás  
     Erdősor utca Zöldségpiac  
     Bacsó Béla utca Közdűlő utca  
     Toldi Miklós utca Kamiontelep  
     Kisfaludy Sándor utca Nagykőrösi út   
     Gyál, Bem József utca Dél-pesti autóbuszgarázs vá.  
     Bocskai István utca  
     Somogyi Béla utca  
Ady Endre utca  
Rákóczi Ferenc utca  
Széchenyi István utca  
Somogyi Béla utca  
Bocskai István utca  
Gyál, Vecsési út vá.  
  



 
 

Jármű Jármű

55 Boráros tér H 18,5 45 4:50 22:23 TAN csukl. 0 0 15 30 20 60 88 5:24 22:23 5:24 22:23 SZO szóló 0 0 60 30 30 60 65

Gy ál, Vecsési út 18,5 50 4:12 22:06 SZÜN csukl. 0 0 20 30 30 60 76 4:12 22:06 4:12 22:06 V+Ü szóló 0 0 60 30 30 60 65

SZERZŐDÉSES JÁRAT

84E Határ út M 15,6 36 5:06 21:00 TAN csukl. 10 5 12 60 20 75 6:00 21:00 6:00 21:00 SZO csukl. 3 3 60 60 28

Gy ál, Deák Ferenc utca 15,5 36 4:45 21:34 SZÜN csukl. 8 4 20 60 30 63 6:35 21:34 6:35 21:34 V+Ü csukl. 2 4 60 60 28

SZERZŐDÉSES JÁRAT

89E Határ út M 14,8 37 4:46 23:34 TAN csukl. 0 0 12 60 20 60 81 5:30 23:34 5:30 23:34 SZO csukl. 0 0 60 60 60 60 37

Gy ál, Bem József utca 14,7 34 4:17 22:05 SZÜN csukl. 0 0 20 60 30 60 69 5:07 22:05 5:07 22:05 V+Ü csukl. 0 0 60 60 60 60 37

SZERZŐDÉSES JÁRAT

294E Határ út M 15,1 34 8:45 12:15 19:45 23:54 TAN csukl. 0 0 30 30 33 4:55 23:54 4:55 23:54 SZO csukl. 0 0 30 30 30 30 78

Gy ál, Vecsési út 14,8 33 9:21 12:51 20:21 22:45 SZÜN csukl. 0 0 30 30 33 3:57 22:45 3:57 22:45 V+Ü csukl. 0 0 30 30 30 30 78

SZERZŐDÉSES JÁRAT

94E Határ út M 15,1 34 6:17 8:20 12:50 19:20 TAN csukl. 0 0 12 20 52 - - - - SZO

Gy ál, Vecsési út 14,8 33 4:47 8:52 13:22 17:42 SZÜN csukl. 0 0 20 30 44 - - - - V+Ü

SZERZŐDÉSES JÁRAT

Jármű Jármű

994 Dél-pesti Autóbuszgarázs 8,5 18 0:30 3:23 VC szóló 1 1 30 45 30 12 0:30 3:23 PS szóló 1 1 30 45 30 12
Gy ál, Vecsési út 8,9 17 0:56 3:41 0:56 3:41

SZERZŐDÉSES JÁRAT

Ma-
gas-
pad-
lós

Aka-
dály -
men-

tes

Késő 
este

Éjjel
Kora 

hajnal-
ban

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus

Pénteken és szombaton
Üzemidő / 1. Üzemidő / 2. Sze-

zon, 
nap-
típus

Kiadás Köv etési idő Me-
net-
szá
m

Üzemidő / 1. Üzemidő / 2. Sze-
zon, 
nap-
típus

Kiadás Köv etési idő Me-
net-
szá
m

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Vonal Végállomások
Vonal-
hossz 
(km)

Átla-
gos 

menet-
idő 

(perc)

Vasárnaptól csütörtökig

Utolsó 
jármű 
indul

Típus

Ma-
gas-
pad-
lós

Aka-
dály -
men-

tes

Késő 
este

Éjjel
Kora 

hajnal-
ban

Üz.idő, szo. Üz.idő, v .+ü.
Sze-
zon, 
nap-
típus

Kiadás

Közös járműpark és hangolt közlekedés a 89E, 94E, 294E v iszony latokkal.

Haj-
nal

Dél-
előtti 

mért.-
adó

Dél-
utáni 

mért.-
adó

Késő 
este

Közös járműpark és hangolt közlekedés az 54-es v iszony lattal.

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus

Ma-
gas-
pad-
lós

Hétvégén és ünnepnapokon

Üzemidő / 1. Üzemidő / 2.
Sze-
zon, 
nap-
típus

Kiadás Köv etési idő
Me-
net-
szá
m

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus

Ma-
gas-
pad-
lós

Aka-
dály -
men-

tes

Reg-
geli 

csúcs-
óra

Köv etési idő

Vonal
Érv ény es:

2012. október 1.-től

Vonal-
hossz 
(km)

Átla-
gos 

menet-
idő 

(perc)

Hétköznapokon

Me-
net-
szá
m

Közös járműpark és hangolt közlekedés a 84E, 89E v iszony latokkal.

Nap-
köz-
ben

Dél-
utáni 

csúcs-
óra

Késő 
este

Első 
jármű 
indul

Közös járműpark és hangolt közlekedés a 84E, 94E, 294E v iszony latokkal.

Hétköznap indul még Gy álról: 3:57, 4:27 Közös járműpark és hangolt közlekedés a 84E, 89E, 94E járatokkal.

Aka-
dály -
men-

tes
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