
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 35895/2020. 
 

M E G H Í V Ó 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2020. október 29-én (csütörtök) 17.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2020. szeptember 24-e óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat a helyi adókról szóló 21/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről, és új rendelet megalkotásáról 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Gyál 0145/38, 0145/16, 
0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
 

6. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű rendszerének gördülő fejlesztési 
tervének (2021-2035) elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
 

7. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására és 
átmenetileg egy álláshely létesítésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat sportcsarnok és szálloda folyamatos működésének megszilárdításához pénzügyi fedezet 
biztosítására 

 
 Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde beszámolójának elfogadására 
  

 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsődében 1 fő gyógypedagógus álláshely létesítésére 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2019/2020. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2019/2020. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

15. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2019/2020. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat új védőnői körzet kialakításához kapcsolódó döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

17. Javaslat feladat ellátási szerződés módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat a gyáli 099/127 hrsz.-ú út (Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 

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

 
 



 3 

 
19. Javaslat a gyáli 099/206 hrsz.-ú út (Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

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

 
20. Javaslat a 1636 hrsz.-ú, Egressy utcai ingatlan elidegenítésre 

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

 
21. Javaslat a gyáli 8104 hrsz.-ú helyi közút elnevezésére 

 
Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
22. Javaslat a gyáli 4375/20 hrsz.-ú helyi közút elnevezésére 

 
Előterjesztő:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
23. Javaslat a Gyál 07/42 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

24. Javaslat együttműködési megállapodásra a Gyáli Járási Tanuszodába szauna telepítése érdekében 
 

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

 
25. Egyebek 

 
Gyál, 2020. október 21.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2020. szeptember 24-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2020. szeptember 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2020. január 01 – szeptember 30-ig az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 iparűzési adó:   1.791.410 e Ft  1.673.104 e Ft  93,40% 
 építményadó:      267.116 e Ft     257.597 e Ft  96,44% 
 
2../ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet ebben az évben egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 
3./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II.  Polgármesteri Kabinet 
 
Gyál Város 2020.október 19-én aktuális járványügyi adatairól az alábbiakban tájékoztatom Önöket. 
 

Regisztrált fertőzött: 72 fő  
Gyógyult: 52 fő  
Elhunyt: 2 fő  
Hatósági házi karanténban lévők: 302 fő 

 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelem a beszámolóhoz a közterület-felügyelők 2020. szeptember havi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
 
IV. Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 

1.) 17/2020. (I.30.) sz. határozatunkkal döntöttünk arról, hogy az Ovi-Sport Alapítvány által kiírt „Nemzeti 
Ovi-sport Program”-ra a fenntartásunkban lévő Gyáli Tátika Óvoda pályázatát támogatjuk. Az Ovi-
Sport Alapítvány 2020. augusztusában tájékoztatott, hogy a Tátika Óvoda 2020/2021-es kiírására 
benyújtott pályázati anyaga várólistára került. Az Alapítvány Kuratóriumát tájékoztattuk arról, hogy 
pályázatunkat fenntartjuk. 2020. október 16. napján kaptunk egy újabb értesítést, hogy az építőiparban 
bekövetkezett árváltozásokkal összhangban a pályázati önrész 5 200 000.- Ft-ra emelkedett. 17/2020. 
(I.30.) sz. határozatunkban az önrész összegét 4 500 000.- Ft-ban határoztuk meg. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ra korábban benyújtott pályázatát 
a 2021/2022-es pályázati fordulóban is fenntartja, és annak megvalósításához szükséges 5 200 000.- Ft 
önrészt Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséből biztosítja, továbbá 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről az Ovi-Sport Alapítványt tájékoztassa. 
 
Határidő:  2020. november 15. 
Felelős:   Polgármester 
 

2.) Az Oktatási Hivatal elnöke 2020. október 11. napján kelt TKHF/2798-2/2020. ügyiratszámú 
határozatával rendkívüli szünetet rendelt el a Gyáli Liliom Óvodában 2020. október 12. napjától 2020. 
október 19. napjáig egy fő óvodapedagógus pozitív koronavírus-teszt eredményére tekintettel. A Dabasi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának járási tisztifőorvosa (a továbbiakban: Járványügyi 
Hatóság) 2020. október 12. napján kelt PE-04/NEO/3889-2/2020. ügyiratszámú határozatával a Gyáli 
Liliom Óvoda tünetmentes kontaktszeméllyé nyilvánított óvodásainak, és dolgozóinak járványügyi 
megfigyelését rendelte el 2020. október 9. napjától 2020. október 19. napjáig. A járványügyi 
intézkedések 20 fő óvodai jogviszonnyal rendelkező kisgyermeket nem érintettek, tekintettel arra, hogy 
ők 2020. október 1. és 10. között betegség, vagy egyéb ok miatt nem látogatták az intézményt. 
Számukra a Gyáli Tulipán Óvodában jelöltünk ki szükségcsoportot. A szükségcsoportban az óvodai 
ellátást egyik kisgyermek szülője sem igényelte. A rendkívüli szünet ideje alatt a 20 fő járványügyi 
megfigyelés alá nem vont kisgyermek déli meleg étkeztetése biztosított volt, azt 2 fő igényelte. 

 
 
V. Szervezési és Humánpolitikai Iroda 
 
1./ Gyál Város Önkormányzata és a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala Foglalkoztatási 
Osztálya közötti hatósági szerződés alapján a 2020.09.30. napján lejárt közfoglalkoztatási munkaszerződéseket 
módunkban állt 2021.02.28-ig meghosszabbítani. Jelenleg összesen 12 fő (10 fő fizikai és 2 fő adminisztrátori) 
álláshely betöltésére van lehetőségünk, melyekből jelenleg 8 fő fizikai és 1 fő adminisztratív álláshely van 
betöltve. 3 álláshely (2 fizikai és 1 adminisztrátori) betöltetlen.    
2./ 2020.09.23-án a Gyáli Polgármesteri Hivatal adott helyet a Járási Esélyteremtő Felzárkózási Fórumnak. A 
fórumot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság munkatársai hívták össze. Meghívottak voltak a 
Szigetszentmiklósi, a Gyáli és a Vecsési Járás települések önkormányzatainak polgármesterei, jegyzői, HEP 
referensei. A vírushelyzet miatt kevés résztvevője volt az értekezletnek. Főbb érintett témakörök az alábbiak 
voltak:  

• Helyi Esélyegyenlőségi Program célja, jelentősége,  
• Önkormányzatok esélyegyenlőségi feladatai, 
• HEP Fórum 
• Járási adatok (3 járásra vonatkozóan) 
• pályázati lehetőségek 
• település szintű problémák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
3./ 2020. október 15-én 10:00 - 12:00 óra közötti időpontban komplex katasztrófavédelmi gyakorlat 
végrehajtására került sor, melyen Gyál Város Önkormányzat Parancsnoksága a Katasztrófavédelem Monori 
Kirendeltsége, a Gyáli Rendőrség, a FEGY, a Magyar Közút Zrt, az Autópálya Zrt., illetve az Akácliget 
Logisztikai Központ közreműködött. Fenti gyakorlat az M0 autóút, az M5 autópálya találkozás északi és déli 
csomópontjait és az Akácliget Logisztikai Központ környékét, valamint a Peremvárosi Horgásztó területét 
érintette. A katasztrófavédelmi gyakorlat a jogszabályi előírások és a védelmi protokoll szerint rendben lezajlott. 
 4./ Az EMMI Oktatási Hivatala a jelenleg fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. 09. 30-án Gyál 
Város Önkormányzata részére díjmentesen 17 db kézi testhőmérséklet mérőt biztosított, melyek az 
Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák és bölcsőde részére további használat céljából fenti időpontban 
átadásra kerültek. 
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5./ 20 db, falra szerelhető testhőmérséklet mérő berendezés érkezett hivatalunkhoz, - a nevét felfedni nem 
szándékozó  -  adományozótól, mely eszközök szintén a gyáli intézmények részére kerültek átadásra 2020. 10. 
16-án. Ezúton ismételten köszönjük a Tisztelt Adományozónak nemes cselekedetét. 
6./ Gyál Város Helyi Választási Bizottsága 5/2020.(X.5.) sz. határozatában megállapította, hogy a települési 
roma nemzetiségi képviselők 2020. november 8. napjára kitűzött időközi választása jelöltek hiányában elmarad. 
A nemzetiségi önkormányzat megszűnésének napja 2020. november 8. 
7./ Mellékeljük a Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett és feldolgozásra került 2020. évi ügyfél elégedettségi 
kérdőívekről készített részletes beszámolónkat.   
 
 
VI. Főépítészi Iroda 

 
Gyál Város Önkormányzata tulajdonában lévő Vállalkozó Park területén kialakult 10 db ingatlanból 2020. 
október 19-ig 7 db telekre kötöttünk bérleti szerződést. 
 
4375/16 hrsz.-ú ingatlan  DD Putz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,  
4375/15 hrsz.-ú ingatlan Csízió-Stúdió Építési Kft.  
4375/21 hrsz.-ú, 4375/22 hrsz.-ú és a 4375/23 hrsz.-ú ingatlanok Creatiger Kereskedelmi, Ipari és 
Szolgáltató Kft., 
4375/24 hrsz.-ú ingatlan Stabilterv Kft. 
4375/25 hrsz.-ú ingatlan Lemezstruktúra Kft.  
A cégek befizették az első havi díjat és a kéthavi kauciót. 
A telkek birtokbaadása megtörtént. 
 
A 4375/17, 4375/18 és 4375/19 hrsz.-ú ingatlanokra a Medys Internationale Zrt. nyújtott be kérelmet, jelenleg a 
bérleti szerződésssel kapcsolatos észrevételeinek ügyvédi és jegyzői egyeztetése zajlik. 
 
 
VII. Városfejlesztési  Iroda 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2020 (VI. 23) számú határozatában támogatta az 
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" tárgyú pályázat benyújtását, a „Bacsó Béla 
utcai útburkolat felújítás Munkácsy-Erdősor utca és Erdősor-Bartók Béla utca között” tárgyú projekt 
tekintetében.  
 
A Képviselő-testület döntése alapján a pályázat határidőben benyújtásra került, majd hiánypótlás keretében a 
Kiíró kérdése alapján szükséges pontosítása is megtörtént. 
 
A pályázatok elbírálása megtörtént, és ennek eredményeként 2020.09.28-án a Kiíró által közzétételre került a 
támogatott pályázatok listája, amin sajnálatosan Gyál Város Önkormányzata nem szerepel támogatottként. 
 
 
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, 2020. október 21.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



Járőrözés Rendezvény Egyéb Adminisztráció Térfigyelés Egyéb Figyelmeztetés HB összeg HB fő Feljelentés Jelzésadás
Eljárás 

kezdeményezése
Lakossági 
bejelentés

Hivatal működésével 
kapcsolatos

2020.09.01 3 18 0 3 0 3 0 3 0 0 0 6 1 1 5 51 0
2020.09.02 2 13 0 1 0 2 2 10 0 0 0 2 0 1 14 108 0
2020.09.03 2 12 0 2 0 2 0 4 0 0 0 5 4 1 5 47 0
2020.09.04 3 18 0 3 0 3 0 5 0 0 0 2 2 1 11 49 0
2020.09.05
2020.09.06 3 0 0 12 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 17 12
2020.09.07 3 18 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 3 1 3 73 0
2020.09.08 3 18 0 3 0 3 0 4 0 0 0 2 1 1 1 51 0
2020.09.09 3 10 0 1 0 5 0 11 0 0 0 5 2 0 4 77 0
2020.09.10 2 12 0 2 0 2 0 7 0 0 0 4 2 0 13 75 0
2020.09.11 1 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 44 0
2020.09.12 0
2020.09.13 0
2020.09.14 2 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 2 1 10 27 0
2020.09.15 3 16 0 2 0 6 0 5 0 0 0 4 4 1 49 69 0
2020.09.16 1 6 0 1 0 1 0 7 0 0 0 9 6 1 4 31 0
2020.09.17 1 6 0 0 0 2 0 3 0 0 0 11 5 2 7 31 0
2020.09.18 3 18 0 2 0 4 0 12 0 0 0 12 7 0 8 63 0
2020.09.19
2020.09.20 3 0 0 12 0 0 0 41 0 0 0 3 3 0 4 17 24
2020.09.21 2 12 0 2 0 2 0 5 0 0 0 10 6 0 5 36 0
2020.09.22 3 18 0 3 0 3 0 2 0 0 0 34 6 2 3 82 0
2020.09.23 2 12 0 2 0 2 0 2 0 0 0 5 2 0 5 25 0
2020.09.24 2 9 0 1 0 5 0 5 0 0 0 37 30 1 38 33 0
2020.09.25 2 12 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 20 0
2020.09.26
2020.09.27
2020.09.28 3 18 0 2 0 4 0 3 0 0 1 5 5 1 2 71 0
2020.09.29 3 15 0 2 0 8 0 3 0 0 0 8 3 3 8 60 0
2020.09.30 3 12 0 2 0 2 0 4 0 0 0 13 3 0 12 86 0

Szeptember 58 291 0 66 0 67 2 184 0 0 1 192 97 18 216 1243 36

Közterületi szolgálatról kimutatás

Gépkocsival megtett 
kilométer Túlóra

Közterületen eltöltött óraszám
Felügyelők száma 

(szolgálat esetszám)Dátum

Nem közterületen eltöltött óraszám Saját kezdeményezésű intézkedés Küldések































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       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 2020. szeptember 24. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
112/2020.(IX.24.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

108/2020(IX.24.)      Intézkedést nem igényel. 
109/2020(IX.24.)  A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
a testületi kivonat a PMKH Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályának megküldésre került. 

110/2020(IX.24.)  Az 578-as jelzésű, Volán autóbuszjárat 
útvonalának módosítására vonatkozóan a támogató 
nyilatkozat a testületi határozatnak megfelelően az 
Eleven Gyál csoport részére átadásra került. 

111/2020(IX.24.)      Intézkedést nem igényel. 
112/2020(IX.24.)      Intézkedést nem igényel. 
113/2020(IX.24.)      Intézkedést nem igényel. 
114/2020(IX.24.) -től 
120/2020(IX.24.)-ig  A bizottságok nem képviselő tagjainak 

megválasztása kapcsán az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.sz. 
függeléke módosítása  megtörtént. 

121/2020(IX.24.)      Intézkedést nem igényel. 
122/2020(IX.24.)  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának az illegális hulladéklerakás 
megakadályozása érdekében az együttműködésre 
vonatkozó szándéknyilatkozat 2020. 10. 10-én 
megküldésre került. 

123/2020(IX.24.)  A Pro-Komposzt Kft. tevékenységével kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások önkormányzati 
képviselete érdekében a szerződés dr. László Jenő 
ügyvéddel aláírásra került. 

124/2020(IX.24.)  A 96/2020.(VI.25.) sz. önkormányzati határozat c.) 
és d.) pontjai visszavonását illetően a Társulási 
Tanács értesítése megtörtént. 

125/2020(IX.24.)  Az idősotthon tanulmányterveire vonatkozóan  a 
továbbtervezésre kiválasztott „A” verziót illetően a 
tervező tájékoztatása, és a dokumentálás 
megtörtént, illetve megkezdődött az egyeztetés az 
új helyszín ügyében a Pest Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti 



2 

 

Főosztályával. 
126/2020(IX.24.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár alapító okiratának módosítása 
benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz, 
melyet a Kincstár törzskönyvi kivonatban be is 
jegyzett. 

127/2020(IX.24.)  A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójához való csatlakozásról a nyilatkozat az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek 
határidőben megküldésre került. 

128/2020(IX.24.)  A Gyáli Iskolakezdési Programhoz szükséges 
tanszercsomagok pótrendeléséhez a szükséges 
összeg a költségvetésben átvezetésre került. 

129/2020(IX.24.)  Ezen határozatot a Képviselő-testület 
149/2020.(X.07.) számú határozatával visszavonta.  

130/2020(IX.24.)  Az orvosi ügyelet megszervezésével együtt járó 
feladatok elvégzésére a Városi Egészségügyi 
Központ intézményvezetőjének felkérése 
megtörtént. 

131/2020(IX.24.)  A Gyáli Tulipán Óvoda légtechnikai rendszere 
javítási költségeinek támogatásáról szóló testületi 
döntésről az intézményvezető tájékoztatása 
megtörtént. 

132/2020(IX.24.)  A MÁV 381001 sorozatszámú műemlék 
gőzmozdony további bérbevételét illetően a bérleti 
szerződés aláírása folyamatban van. 

133/2020(IX.24.)  A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány működési 
céljaira a támogatási összeg átutalása megtörtént. 

134/2020(IX.24.)  A gyáli 8104 hrsz.-ú közterület elnevezésére 
vonatkozóan az előterjesztés októberben ismét a 
Képviselő-testületi elé kerül. 

135/2020(IX.24.)  A gyáli 4375/20 hrsz.-ú kivett helyi közút 
elnevezésére vonatkozóan az előterjesztés 
októberben ismét a Képviselő-testületi elé kerül. 

136/2020(IX.24.)  Az 56/2020.(II.27.) számú testület határozat 
visszavonásáról szóló testületi határozatot Szabó 
Ferenc és társai átvették. 

137/2020(IX.24.)  Az új közbeszerzési szabályzat aláírásra és  
közzétételre került. 

138/2020(IX.24.)  A Gyál, Bajcsy Zsilinszky utca 93. szám alatti 
ingatlan térítésmentesen használatba adásáról a 
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel a bérleti 
szerződés 2020. szeptember 30. napján megkötésre 
került. 

139/2020(IX.24.)  A gyáli térfigyelő kamerarendszer bővítésének 
megrendelése 2020. október 9-én megtörtént. 

140/2020(IX.24.)      Intézkedést nem igényel. 
141/2020(IX.24.)  A Gyál, Wesselényi utca és térségének 

tehergépjármű forgalom koncepciós 
tanulmányterve elkészítésére a szerződés 2020. 
október 15-én aláírásra került. 

142/2020(IX.24.)  A város területén 200 db kőrisfa ültetése az 
igényeknek megfelelően, az időjárás függvényében 
folyamatosan történik. 

143/2020(IX.24.) -tól 
147/2020(IX.24.) -ig     A Pest Megyei Önkormányzat kitüntető díjaira a  

felterjesztések a testületi javaslatok alapján 
megküldésre kerültek. 

148/2020(X.07.) Intézkedést nem igényel. 
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149/2020(X.07.)  A 130091009 számú háziorvosi praxisban a 

háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása 
tárgyában a szerződés aláírása a felek részéről 
megtörtént. Dr. Molnár Tímea részére továbbításra 
került további ügyintézés végett. 

 
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, 2020. október 21. 
 
 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 

 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a helyi adókról szóló 21/2015.(XI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény részben 
módosította, illetve hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) több 
rendelkezését.  
A helyi adó rendeletünket érintő ilyen változás, hogy 2020. július 15. napjával hatályon kívül helyezték a Htv. 11/A §-
át, amely az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény 
szerinti reklámhordozókra vonatkozó adókötelezettséget szabályozta. 
 
A törvényi változás következtében nekünk is módosítanunk kell a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati 
rendeletünket. 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megvitatni és a 21/2015.(XI.30.) 
önkormányzati rendeletet módosítani szíveskedjen. 
 
 
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2020. szeptember 29. 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020.(.….) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 21/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 21/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el. 
 
1.§ A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3.§ Az adóköteles adótárgyak körét a Htv. 11.§-a szabályozza.” 
 
 
2.§ A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4.§ Az adó alanyát a Htv. 12.§-a szabályozza.” 
 
 
3.§ A R. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „5.§ (1) Az építményadó alapja építmény esetében az építmény hasznos alapterülete m2-ben. 
 
(2) Az adó mértéke az adóköteles alapterület után 600,- Ft/m2/év.” 
 
4.§ E rendelet 2020. november 04. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály     Rozgonyi Erik  
  polgármester     címzetes főjegyző 
 
 



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Előterjesztés címe:  
 
Javaslat a helyi adókról szóló 21/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A rendelet módosításával átvezetésre kerül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11/A.§-ának 
hatályon kívül helyezése, mely alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanokon 
elhelyezett reklámhordozókra vonatkozó adókötelezettség megszűnt. Ennek következtében a 2020. 
évben 1.972 e Ft építményadó bevétel kiesés várható. 
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
 
A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.  
 

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 
A rendeletmódosítás elfogadásával az adminisztratív terhek nem változnak, mivel a törvényi 
változás miatt az érintett adózók részére meg kellett küldeni a törlő határozatokat, az 
adókönyvelésben pedig törölni kellett az előírásokat. 
 

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 

A rendeletmódosítás szükségességét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2020. július 15. 
napjától hatályba lépő változásai teszik szükségessé. A törvényi változás értelmében a 
reklámhordozók adókötelezettsége megszűnt.  

A rendelet módosításának elmaradása esetén helyi rendeletünk ellentétes lenne a magasabb szintű 
jogszabállyal. 

V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
 
Az alkalmazáshoz minden szükséges feltétel adott.  
 

VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs.  

 

 
 



Tárgy: Javaslat a közterületi térfigyelő 
rendszerről szóló 8/2017. (III.31.) 
önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről, és új rendelet 
megalkotásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 17. pontjában a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok közé sorolja a település közbiztonságának biztosításában való közreműködést. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1.§ (1) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati 
rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő 
útján gondoskodhat. A Kftv.-nek megfelelően Gyál Város Önkormányzata a közterület-felügyelethez kapcsolódó 
feladatokat közterület-felügyelet útján látja el. A Kftv. 7.§ (3) bekezdés értelmében a felügyelet közterületen, 
közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt 
helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület 
kijelöléséről a képviselő-testület dönt. 

A kamerarendszer bővítésére legutóbbi, 2020. szeptemberi ülésünkön került sor, így hamarosan immár 34 db 
közterületi kamera működik településünkön. 

A kamerarendszer jogszerű működtetése során figyelemmel kell lenni az Európai Parlament és a Tanács 
2016/697 Általános adatvédelmi rendeletére (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire és a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) elnöke NAIH/2015/6921/2/V 
állásfoglalásában foglaltakra. Az állásfoglalása szerint a közterület-felügyelet által működtetett térfigyelő 
rendszer létrehozásának alapjait önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendelethez kapcsolódóan 
rögzíteni kell, hogy - többek között - a rendszer milyen célból jön létre, hogyan működik stb. A képfelvevők 
közterületi elhelyezését, és a megfigyelt közterület leírását a rendelet melléklete tartalmazza a korábbi képviselő-
testületi döntéseknek megfelelően. 

Utalni kell további két tényre is: egyrészt 156/2019.(VIII.21.) sz. határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Gyál város illetékességi területén elhelyezkedő közterületi térfigyelő kamerákat a közbiztonság növelése, 
a bűnmegelőzések, a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, valamint a jogsértések 
visszaszorítása érdekében bekötteti a Dabasi Rendőrkapitányságon létrejövő operátor központba; másrészt 
139/2020. (IX.24.) sz. határozatával a kamerarendszer bővítése mellett hozzájárult a Gyáli Rendőrőrs 
épületében operatív munkaállomás kiépítéséhez. A Kevenet Bt-vel 2020. szeptember 1. napján megkötött 
megállapodás értelmében a gyáli közterületi kamerák védett távközlési vonalon becsatornázásra kerültek a 
Dabasi Rendőrkapitányságon kiépített térfigyelő operátor központba, amely jelentősen megnövelheti a térségben 
elkövetett bűncselekmények felderítési hatékonyságát, tekintettel arra, hogy a környező települések nagy része 
(Ócsa, Alsónémedi, Dabas, Bugyi, Inárcs, Kakucs, Újhartyán) csatlakozott ezen törekvéshez. 

Tekintettel arra, hogy a térfigyelő kamerarendszer kialakítására Gyál város közigazgatási területén belül kerül(t) 
sor, ezért az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően – ahogyan utalunk már rá – a kamerarendszer működtetését a 
Képviselő-testülete rendeletben szabályozza. A fentiekben bemutatott változások miatt a közterületi térfigyelő 
rendszerről szóló 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleten elvégzendő módosítások helyett célravezetőbb a 
jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet elfogadása, figyelemmel arra is, hogy fenti rendelet 
már két alkalommal módosításra került, így átláthatóbb annak újraszerkesztése. Az új rendelet tervezete az 
előterjesztés 1. sz. mellékleteként olvasható. 

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdés szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell 
készítenie, és fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. A szabályozás várható következményeit 
felmérve megállapítottuk, hogy a rendeletmódosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt gazdasági, társadalmi 
hatása, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai nincsenek. Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

A rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) pontjára. 

 



Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet 
megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendeletet. 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. szeptember 29. 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 



1.sz.melléklet 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020. (  )önkormányzati rendelete 
a közterületi térfigyelő rendszerről  

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1.§ (6) és 7.§ (3) bekezdéseiben, 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § (1) Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közrend-, és közbiztonság javítása, 
növelése, ezen belül a lakosság biztonságérzetének erősítése, a jogsértések visszaszorítása, a bűnmegelőzés, a 
rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a bűnüldözésben, a bűnmegelőzésben az állampolgárok 
személyi- és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés elősegítése, 
valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében Gyál város közigazgatási területén közterületi térfigyelő 
kamerarendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. A térfigyelő rendszer működtetése során 
kiemelt feladat a közterületek rendjének biztosítása.                                                                                                
 
(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire terjed ki. 
 
(3) A térfigyelő rendszer az Önkormányzat tulajdonát képező azon műszaki eszközök összessége, amelyek 
biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és esetleges továbbítását. 
 
2. § (1) A térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről és a 
kijelölés visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.  
 
(2) A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését, és a megfigyelt közterületek felsorolását a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 
 
3. § A térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
belső szervezeti egységeként működő közterület-felügyelet látja el.  
 
4. § (1) A közterület-felügyelet a térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében 
jogosult, a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítése, felhasználása, továbbítása és törlése során a 
hatáskörébe tartozó ügyekben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 2016/697 
rendeletére (a továbbiakban: GDPR), valamint a Kftv.-ben foglaltak szerint köteles eljárni. 
 
(2) A térfigyelő rendszer üzemeltetésére, és az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal a közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséről, működéséről és adatkezelésének 
szabályairól szóló szabályzata rögzíti. A szabályzatot Gyál város hivatalos honlapján közzé kell tenni. 
 
(3) A közterület-felügyelet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és 
egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatai, így különösen magántitkait és 
magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja. A közterület-felügyeletnek 
biztosítania kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy – a felvétel törlésének időpontjáig – megtekinthesse 
a róla készült felvételt.  
 
(4) A közterület-felügyelet által készített felvétel a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy 
szabálysértés miatt indult eljárásban, elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, végzett 
felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá a 
felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.  
 
(5) A közterület-felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törölni 
köteles, kivéve, ha a közterület-felügyelet kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást 
indított és erről a közterület-felügyeletet határidőn belül tájékoztatta. Ebben az esetben a közterület-felügyelet a 
rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az 
adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.  



5. § (1) Az Önkormányzat a Dabas Térségi Térfigyelő Központhoz (a továbbiakban: Dabasi Központ) 
csatlakozott, amelyet a csatlakozó önkormányzatok közösen üzemeltetnek. 
 
(2) Gyál város közterületi térfigyelő rendszere három munkaállomáson keresztül valósítja meg célját, amely 
magában foglalja a Gyáli Polgármesteri Hivatal épületében található térfigyelő rendszer központi megfigyelő és 
rögzítő, illetve adatkezelő helyiségét, a Gyáli Rendőrőrs épületében kialakított operatív munkaállomást, illetve a 
Dabasi Központot. 
 
6. § A térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetéséről 
szóló rendeletében biztosítja. Az Önkormányzat biztosítja a költségvetési rendelet nyújtotta kereteken belül a 
közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek feltétlenül szükségesek a térfigyelő rendszer 
működtetéséhez, és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához. 
 
7. § (1) Jelen rendelet 2020. november 4. napján lép hatályba.  
 
(2) Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület térfigyelő rendszerről szóló 8/2017. (III.31.) 
számú rendelete hatályát veszti. 
 
 
G y á l, 2020. október 30. 
 
 
 
   Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet 2020. …. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2020. …… 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gyal.hu/


1. melléklet 
 
A Képviselő-testület döntése értelmében a közterületi térfigyelő rendszer részét képező képfelvevőkkel 
megfigyelt közterületek felsorolása:  
 
 

Kamera száma: Kamera tulajdonságok: Kamerával megfigyelt közterület leírása: 
1. kamera irányított kamera Kőrösi út 112-114. Polgármesteri Hivatal előtti terület: 

bejárat és közvetlen környezete 
2. kamera irányított kamera József Attila u. 2. – Fagyöngy Gyógyszertár előtti terület: 

orvosi rendelő bejárat, parkolók 
3. kamera irányított kamera Kőrösi út 118. Közösségi Ház bejárata előtti terület: parkoló, 

park 
4. kamera fix kamera Trianon park 
5. kamera irányított kamera Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola bejáratai, parkolói, 

kerékpártárolója, kereszteződés 
6. kamera irányított kamera Gyáli Ady Endre Általános Iskola főbejárat, kerékpártároló, 

Ady szobor, piac parkolója, buszmegálló 
7. kamera fix kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola bejárat 
8. kamera fix kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola sportpálya 
9. kamera fix kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola játszótér 
10. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás külső váró 
11. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás kerékpár tároló 
12. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás belső váró 
13. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás külső váró 
14. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás Hátsó front 
15. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park gépjármű parkoló bejárat 
16. kamera 360 fokban forgatható, 90 

fokban dönthető 
Gyáli Millenniumi Park északi része, bejárat 

17. kamera 360 fokban forgatható, 90 
fokban dönthető 

Gyáli Millenniumi Park játszótér 

18. kamera 360 fokban forgatható, 90 
fokban dönthető 

Gyáli Millenniumi Park centrum 

19. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park rendezvénytér 
20. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park illegális vasúti átkelőhely 
21. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park 
22. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park déli rész 
23. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park déli bejárat 
24. kamera fix kamera Sportpálya 
25. kamera fix kamera Kosárlabda pálya 
26. kamera fix kamera Strandröplabda pálya 
27. kamera rendszám felismerő kamera Kőrösi út lehajtó 
28. kamera rendszám felismerő kamera M0 autópálya 
29. kamera rendszám felismerő kamera M0 aluljáró 
30. kamera rendszám felismerő kamera Gyáli vasúti átkelő 
31. kamera rendszám felismerő kamera Gyál, Bem József u. külső szakasz - Fundy úttól az M5 felé 
32. kamera rendszám felismerő kamera Nagykőrösi út-Felsőpakonyi lehajtó 
33. kamera fix kamera Munkácsy-Temesvári utca sarok, „kondi park” megfigyelése 
34. kamera irányított infra kamera Uszoda park megfigyelése 
 



dr. Szlifka-Ágoston Zita-2020.szeptember 29. 

2. sz. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló      /2020. (.) 

önkormányzati rendelet megalkotásához 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: A térfigyelő kamerarendszer közbiztonsági hatása jelentős, növekszik az 

állampolgárok biztonságérzete, elősegíti a bűncselekmények felderítését. 

II. Gazdasági hatás: a közterületi vagyonelemek megóvásában szerepet játszhat. 

III. Költségvetési hatás: nem releváns. 

IV. Környezeti következményei: a közterületen elkövetett szabálysértések, bűncselekmények 

számának visszaszorítása környezetünk állapotának javulását eredményezheti. 

V. Egészségi következményei: a környezet esetleges javulása közvetett módon pozitív hatást 

gyakorol az állampolgárok egészségére. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet módosítások nem növelik az eddigi 

adminisztratív terheket. A felmerülő adminisztratív terhek javarészt az adatkezeléssel 

kapcsolatosak. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése; a közbiztonság 

növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása; a megfigyelt közterületen 

található vagyon, megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség 

bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság és 

a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása; a lakosság 

magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme, továbbá a korábbi rendelet 

megalkotása óta eltelt időben bekövetkezett változások indokolják a rendelet hatályon kívül 

helyezését, és az új rendelet megalkotását. 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotásának elmaradása 

szabályozatlan üzemeltetést eredményezne. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: jelenleg is 

rendelkezésre állnak, adottak. 



 
 
        

 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges 
módosítására: a Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 
0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. novemberi ülésén a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletével 
megalkotta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és elfogadta a HÉSZ mellékletét képező 
szabályozási tervét, amelyet már többször módosított. 
A 144/2019.(VII.17.) számú határozatában – amely az előterjesztés mellékletét képezi - két tervezési terület 
vonatkozásában döntött Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatáról és módosításáról.   
 
Az Eisberg Hungary Kft. (2360 Gyál, Kisfaludy utca 63.) 1. számú módosítási kérelme lezárult. Gyál Város 
Képviselő-testülete a 7/2020.(II.28.) számú rendeletével módosította Gyál Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.01.) számú rendeletét, valamint a 37/2020.(II.27.) sz. határozatával módosította Gyál Város TSZT/M3 jelű 
Településszerkezeti tervét. 
 
Szabó Ferenc, Egyéni Cég. (2360 Gyál, Kisfaludy utca 28.) 2. számú módosítási kérelme esetében a 
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát a Képviselő-testület a 166/2019.(IX.26.) számú 
határozatával lezárta és végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítésznél kezdeményezte.  
Az állami főépítész tárgyi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos egyeztető tárgyalást 2019. 10. 30.-án 
megtartotta, majd a záró szakmai véleményét és annak mellékleteit megküldte.  
A záró szakmai vélemény „A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink” része a következőket 
tartalmazza: 
„- A 2. számú módosítási szándékkal kapcsolatban jogszabályon alapuló kifogás áll fenn, ezért az azzal kapcsolatos 
rendelkezések a jelen eljárás keretében jogszerűen nem fogadhatók el. Ennek megfelelően kérjük az elfogadásra 
beterjesztett anyag módosítását.  
– A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük figyelembe venni.” 
 
A kifogást a PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, 
Erdészet Főosztály, Földügyi és Földmérési Osztálya tette.  Előzőek miatt a Hivatal, a Tervező és a Költségviselő 
részéről egyeztetés történt a Pest Megyei Kormányhivatallal, valamint annak Dabasi Járási Hivatalával, amely a 
kifogását továbbra is fenntartotta, így a 2. számú módosítás elfogadása nem került előterjesztésre.    
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 
Földügyi Osztály PE/AF 00238-2/2019 Hiv. számú levelében nem járult hozzá a terület szabályozási tervi 
módosításához, így a módosítási szándék jóváhagyása elmaradt. („Tekintettel arra, hogy az érintett területtel 
szomszédos, már azonos övezetben szereplő területrész igénybevételére sem került még sor, valamint hivatkozva a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 6/b § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra, az övezeti 
átsoroláshoz nincs lehetőségem hozzájárulni.”)  
 
Az azóta eltelt időszakban egy fejlesztői csoport a kifogásolt szomszédos, már gazdasági övezetbe tartozó terület 
fejlesztésének előkészítését is megkezdte, ezért a jelen módosítási területtel kapcsolatos eljárás megismétlése indokolttá 
vált.  
Gyál Város Önkormányzata az érintettek kérelmére, a hatályos jogszabályok szerint a vonatkozó övezeti módosítást 
megismételt tárgyalásos eljárás keretében ismételten megindíthatja. Előzőek alapján ismételt partnerségi egyeztetést és 
államigazgatási egyeztetést kell kezdeményezni a fejlesztést alátámasztó indokolással kiegészítve. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni! 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősítve illetve, módosítva a 144/2019.(VII.17.) 
határozatában foglaltakat úgy dönt, hogy 

 
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 0145/38, 0145/16, 

0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos 
Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 

0145/19 hrsz.-ú területekre vonatkozóan 
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan: 

a) építési paraméterek kialakítása a Gksz-8 építési övezet paraméterei szerint,  
b) 0145/21, 0143/42, 0144/1, 7000/2 hrsz.-ú területeken lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata 

2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 
0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  

3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – megismételt tárgyalásos eljárás keretében folytatja le; 

4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg; 

6. a tervezési munka elkészítésére - a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és 
Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és Szabó Ferenc Egyéni cégével, mint költségviselővel - kötött 
háromoldalú szerződést módosítja;  

7. tárgyi tervezési szerződés módosításának aláírása előtt a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan érintett 
ingatlanok tulajdonosaival településrendezési megállapodást köt arról, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai 
- szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – 580-Ft/m2 településfejlesztési hozzájárulást az 
Önkormányzat részére befizetik 

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
  

Határidő:  2021. február 20 
Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság                                      
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2020. október 8.      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
 
Melléklet:  

• A 144/2019.(VII.17.) sz. Kt. határozat 
• Szabó Ferenc (Egyéni cég) és a fejlesztő kérelme  
• Tervezési szerződés módosításának tervezete 
• SZT 15. szabályozási tervlap szelvény 
• SZT 20. szabályozási tervlap szelvény  
• Térképkivonat a tervezési területről  

 













 

Gyál térképe - Kataszter 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem 
használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) 
érhetők el. 

http://www.foldhivatal.hu/


 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

 
Amely létrejött, egyrészről: 

Név: Gyál Város Önkormányzata 
-képviselője: Pápai Mihály polgármester 
-székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
-adószáma: 15730772-2-13 

- mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 
 
másrészről: 

Név: SZABÓ FERENC Egyéni Cég. 
-képviselője: Szabó Ferenc 
-címe: 2360 Gyál, Kisfaludy utca 28 
-adószáma: 24442615-2-13 
- bank és bankszámlaszáma: 10103829-13795038-00000008 
-cégnyilvántartási száma:  Cg: 13-11-090823 

- mint Költségviselő (a továbbiakban: Költségviselő); 
 
harmadrészről: 
Vállalkozó megnevezése: PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, 

Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 
-képviselője: Schuchmann Péter ügyvezető igazgató 
-székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.) 
-adóigazgatási száma: 10925399-2-42 
-bank és bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. Korona Igazgatóság 

10103104-11571722-00000006 
cégnyilvántartási száma: 01-09-360514 

- mint Tervező (a továbbiakban: Tervező)     
Továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

Projektszám:………… 
 

Előzmények 
 

A felek 2019. augusztusában tervezési szerződést kötöttek, GYÁL VÁROS településrendezési eszközei 
részleges módosításának kidolgozására Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 
0145/21, 0143/42, 0144/1, 7000/2 hrsz-ú területére vonatkozóan. A felek közös megegyezéssel a 
teljesítési határidők és tervezési díj vonatkozásában módosítják a tervezési szerződést: 
 
 

1. A szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
3.1. A tervezés díjazása: 

Tervezési díj TSZT és HÉSz- módosítási dokumentáció elkészítése:  
Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0): 1.700.000,- Ft 
ÁFA (27*%): 459.000,- Ft 
Összesen (bruttó): 2.159.000,- Ft 

 azaz bruttó Kétmillió egyszázötvenkilencezer forint. (A számla kiállítása a végzett 
tevékenységre vonatkozó, számlázáskor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.) 

 
 
 
 
 



 
2. A szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
3.3.)  
Határidők és pénzügyi teljesítés összesítő táblázata 
sorszám Munkafázis, munkarész: Határidő: Teljesítési arány % Számla bruttó 

összege: 
1. a szerződés aláírása:   -------- 
2. - Megrendelői döntés a tervmódosítás támogatásáról hivatkozással a 314/2012. 

(XI. 8) 42.§. (6) c) pontjára. 
3. az I. tervezési ütem szerinti 

belső egyeztetési 
munkarészek átadása 
(alátámasztó munkarészek, 
SZT és HÉSz) 

szerződés 
aláírásától 

számított 30 
nap 

tervezési díj 
arányos része a 

tervezési díj 60%-a 
------- 

4. - Az önkormányzat a helyi partnerségi szabályok szerint partnerségi egyeztetést 
folytat (min.16 nap) 

- Megbízói döntés a környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 
rendeletben előírt környezeti vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás 
lefolytatásáról és az erről szóló önkormányzati döntés átadása a tervezőnek 
az5.2. pont szerint. 

- Megbízói döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról az 5.3. pont szerit. 
- Megbízói döntés a véleményezési szakasz megkezdéséről  

összesen: kb. 30 nap 
5./A II. tervezési ütem:  

2019 októberéig tartó 
egyeztetési eljárás 
államigazgatási egyeztetési 
dokumentáció átadása 
 

szerződés 
aláírásától 

számított 70 
nap 

tervezési díj 
arányos része a 

tervezési díj 0,94 
%-a 

a tervezési díj 
60,94%-a: 

1.315.720,- Ft 

5./B II./M tervezési ütem:  
2020 októbertől induló 
egyeztetési eljárás  
módosított államigazgatási 
egyeztetési dokumentáció 
átadása 

szerződés 
aláírásától 

számított 480 
nap 

tervezési díj 
arányos része a 

tervezési díj 
19,53 %-a 

a tervezési díj 
19,53%-a: 

421.640,- Ft 

6. A véleményezési szakaszban az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az 
egyeztető tárgyalást a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 
nappal. 

7. Az állami főépítész 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési 
eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét. 

8. III. tervezési ütem:(testületi) 
előterjesztési dokumentáció 
átadása 

szerződés 
aláírásától 

számított 540 
nap 

tervezési díj 
arányos részé a 

tervezési díj 
9,53%-a 

------- 

9. A terv véglegesítésében való 
tervezői közreműködés 
biztosítása 

az elfogadás 
kihirdetését 

követő 5. 
napig 

tervezési díj 
arányos részé a 

tervezési díj 
10%-a 

a tervezési díj 
19,53%-a: 

421.640,- Ft 

Mindösszesen: 1.700.000.-Ft   
+ 27% ÁFA , azaz 2.159.000,- Ft 

3. A szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 



4.1. „A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén 
szerződés aláírásától számított 570 nap. „ 

 
4. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben 

és hatályban maradnak. 
 

5. Felek jelen szerződésmódosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és 
cégszerűen 6 eredeti példányban aláírták. 

 
6. A szerződésmódosítás 2 eredeti példánya a Tervezőt, 2 eredeti példánya a Finanszírozót és 2 

eredeti példánya pedig a Megrendelőt illeti meg. 
 
 

 
............................................... 

  
 
 

………………………………………………… 
Schuchmann Péter ügyvezető 

Igazgató 
 Pápai Mihály Polgármester 

PESTTERV Kft  Gyál Város Önkormányzata 
Tervező  Megrendelő 

Kelt: Bp., 2020. október …..  Kelt: Gyál, 2020. október ….. 
 

   
 
 

………………………………………………… 
  Szabó Ferenc 
  Szabó Ferenc Egyéni cég 
  Költségviselő 

  Kelt: Gyál., 2020. október …... 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és 
szennyvízelvezető vízi közmű rendszerének 
gördülő fejlesztési tervének (2021-2035) 
elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a 
DPMV Zrt. készítette el a 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési tervet, és benyújtotta jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 
11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag 
megküld a MEKH részére. 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 32. 285 190-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg nettó 104.700.000-Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek csak 
közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2021-2035 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2021-2035 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében 
foglaltakkal. 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból, valamint a DPMV Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulásból biztosítja. 

3. vállalkozási keretszerződést köt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel Gyál Város ivóvíz és 
szennyvíz rendszereinek 2021. évre vonatkozó - a mellékelt gördülő fejlesztési terv szerinti - munkálatainak 
elvégzésére. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  a határozat megküldésének: 2020. november 12. 

a tervben foglaltak teljesítésének: folyamatos, illetve adott 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 



 
Gyál, 2020. október 9. 
      
 

Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. Gyál Város 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 





 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 449            Bérleti díj rövid X

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

5 796            Bérleti díj közép X X X X

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

14 490          Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 449            Bérleti díj Rövid X

2. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
50 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
7 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. 6 db/év tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 600            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

6. 4 db tolózár akna rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

7.
Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, 
vascső csere

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

8.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

5 796            Bérleti díj Közép X X X X

9. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

10.
50 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
7 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

11. 6 db/év tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 600            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

12.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

13. 4 db tolózár akna rekonstrukció nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

14. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

15. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

16. 50 db/év házi bekötés nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
7 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

17. 6 db/év tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 600            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

18.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

19. 1-1 db Danfoss frekvenciaváltók csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

20. Vastalanító berendezés felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
20 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

21.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

14 490          Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

22. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

23. 50 db/év házi bekötés nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
7 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

24. 6 db/év tűzcsap csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 600            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

25.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

26. 1-1 db Danfoss frekvenciaváltók csere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
3 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

27. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

28. Medence és zárkamra felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
5 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

29. Víztorony felújítása nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
40 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2021-2035 

 

 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 

Vkr. megnevezése: Gyál-IV 
Azonosító: 11-25627-1-001-00-03 

 
Gyál város vízműve 30-35 éves korú, folyamatosan bővített és korszerűsített 
létesítmény, a teljes város területére kiépített hálózattal, saját vízbázissal, és 

az előírásoknak megfelelő vízminőség szolgáltatásával. 
 

A vízellátó rendszer két vízbázissal rendelkezik. 
 
Az „A” jelű vízbázis a település belterületén a Dobó Katica utca – Arany 

János utca kereszteződésében közvetlenül a víztorony mellett található. A 
kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist korábban két kút 
alkotta, melyből az 1. számú kút üzemképtelené vált és eltömedékelésre 

került. A kúthoz klórozó berendezés épült. A kút vize közvetlenül a hálózatba 
termelhető. Ennek vízkezelése nem szerepel és nem is szerepelt a vízmű 

rendszerben. Ezen vízbázissal távlatban is csak tartalékként lehet számolni 
kevert vízként történő felhasználással, mivel vastalanítása a közös 
rendszerben nem oldható meg, továbbá a vízhozama nem túl jelentős a „B” 

jelű vízbázis kútjaihoz képest. 
 
A „B” jelű vízbázis, a Vízműtől délre, Felsőpakony irányában helyezkedik el. 

A kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist 4 db kút alkotja. A 
kutak a 4601 sz. út mentén, közös védterületen helyezkednek el. 

Előklórozási lehetőség kiépült, ennek a kialakítása mielőbb indokolt. 
 
A vízbázisok kapacitása a jelenlegi és közel távlati igényeknek megfelelő. 

 
A kutakból kitermelt vizek határérték feletti vas és mangán tartalma miatt 

csak vízkezelést követően vezethetően az ivóvízellátó hálózatba. A vízkezelési 
feladat megoldására (1993-ban) 3 db d = 3150 mm-es FERMASIC Speciál 
típusú vas és mangántalanító berendezés került alkalmazásra (tartályonként 

névleges 60 m3/h névleges, maximum 90 m3/h szűrési kapacitással), 
kiegészítve kálium-permanganát (KMnO4) adagolással, valamint 
fertőtlenítéssel. A közös nyersvíz vezetékbe, valamint minden szűrőágba 

külön is indukciós vízmennyiség mérő került elhelyezésre, melyekkel mérési 
és szabályozási feladatok kerülnek ellátásra. Mindhárom szűrő 

visszaöblíthető rendszerű, víz-levegő öblítéses. A vas és mangántalanító 
berendezés töltetének cseréje 2022-es évre van beütemezve. 
 

A vízkezelő rendszer 2006. évi bővítése során telepítésre került egy AQUAFIL-
III típusú 8 szűrőtartályos berendezés (100 m3/h = 2000 m3/d (20 órás 

üzemben) kapacitással). Ez a vízkezelési technológia nem használ fel levegőt 
technológiai célra, és a visszamosatása csak vízzel történik. A különböző 
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együttes kútüzemeknél előálló kisebb vastartalom ingadozások 

kiegyenlítésére katalitikus szűrőanyag kerül alkalmazásra, ez képes 
kompenzálni a kisebb vasérték ingadozásokat. A vízmű a távlati igényeknek 

is megfelelő, 7400 m3/d csúcsfogyasztás mellet is képes a szűrt víz 
biztosítására. A vízkezelés mennyiségileg és minőségileg legalább 10 év 
távlatára megoldott. 

 
A hálózatba táplált víz tározásához a vízmű telepen 2 x 1.000 m3 hasznos 
térfogatú iker elrendezésű, négyszög alaprajzú térszíni tározó, a település 

belterületén pedig, 1 db 1.200 m3 hasznos térfogatú Compack típusú 
vasbeton víztorony áll rendelkezésre. A tároló térfogatok mérete és szintjei 

megfelelők. Tervezett felújításuk 2028-2030 között fog megvalósulni. 
 
A vízellátás üzemeltetéséhez szükséges nyomásfokozó berendezések az 

üzemviteli épületben nyertek elhelyezést. A gépteremben 4 db hálózati 
szivattyú található, ezek közül 2 db szabályozott és 2 db merev (követő) 

szivattyú. A hálózati nyomásfokozó szivattyúk közvetlen a hálózatra, és a 
megközelítőleg a fogyasztási súlypontban elhelyezett víztoronyra dolgoznak. 
A 2021-es évben a hálózati szivattyúk szerelvényeit fel kell újítani a korszerű 

KPE csöves kialakítással. 
 
Gyál város vízellátó rendszerének csővezetékei az 1980-es évek elejétől 

kezdődően, főleg az 1980-as években épültek ki. Kevés hányada ezt követő 
időszakban létesült. A hálózat ennek megfelelő anyagú és állapotú. A 

nyomásfokozott víz az NÁ 300-200-150 gerincvezetéken jut a hálózaba, majd 
ezekről leágazó NÁ 100 körvezetékes elosztó hálózat üzemel a településen. 
 

A település vízvezeték hálózata minőségileg jelenleg megfelelő. Koncentrált és 
nagy mennyiségű cső cserére ez idáig nem volt szükség. Az esetleges 

tervszerű megelőző karbantartások érdekében érdemes évente a legöregebb 
vezetékek cseréjét beütemezni. A város lakott területének 99 %-a 
vízvezetékkel ellátott. 

 
 
Források bemutatása 

 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 

Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 30 498 eFt 
 

Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba 
bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
általi befizetések (KMF). Ennek 2020. augusztus 31-ig beszedett és 

rendelkezésre álló összege: 28 572 685 Ft. 
 

További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (vízbázisvédelmi beruházás esetén). 
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A Beruházási Terv bemutatása 

 
A vízellátó rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta ellenére a 

jelenlegi igényekhez igazodóan  üzemképes. 
 
Az esetleges területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 

biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása. 

 
A vízellátás üzembiztonságának növelése érdekében célszerű Gyál és Vecsés 

települések ivóvízellátó rendszerének összekötése. Ennek eredményeként 
mindkét település kétirányú vízbetáplálási lehetőséggel rendelkezne, mely 
jelentős üzembiztonság növekedést eredményezne egy esetleges 

meghibásodás (pl. vízműkút meghibásodása kapcsán). Jelen szakaszba első 
körben az összekötés megtervezése és engedélyezése került feltüntetésre. A 

konkrét műszaki tartalom ismeretében lehetséges a megvalósítás költségét 
pontosabban prognosztizálni. 
 

További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 

 
A vizsgált ivóvízellátó víziközmű rendszer BP/PNEF-KSO/00505-2/2016. 

ügyiratszámon Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi 
Főosztálya által jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervvel rendelkezik. Az elfogadott 
terv többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer 

kapcsán. 
 

A települési vízellátó rendszerre elkészült a vízbázis védelmi terv, mely 
engedélyezése jelenleg folyamatban van a Vízügyi Hatóság előtt. A terv 
többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer kapcsán. 

 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 
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A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 

 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes szerkezetek-gépek cseréje és 

felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak: 
 

 Grundfos hálózati szivattyúk felújítása 

 5 db frekvenciaváltó cseréje hálózati szivattyúknál 
 2x1000 m3-es alsótároló medence és zárkamra építészeti és gépészeti 

felújítása 

 Házi bekötések csőbéklyói elavultak, évi 50 db cserélendő 
 4 db tolózárakna komplett szerelvényezés rekonstrukciója szükséges 

 6 db/év altalaj tűzcsap cserélendő földfelettire illetve felújítása 
 5 db kút búvárszivattyúinak felújítása, kutanként 5 év, évi 1 db 

búvárszivattyú felújítása 

 Víztorony felújítása, építészeti és gépészeti szerkezeteiben 
 FERMASICC vastalanító berendezés felújítása 

 
Fontos, hogy a vízmű normál kondíciójának megtartásához az amortizációs 
összegek visszaforgatása megtörténjen, mivel elméletileg az amortizációs 

összegeknek és a bérleti díjaknak közelítenie kellene egymáshoz, melyet jelen 
esetben a vízdíj bevételek és üzemeltetési költségek aránya befolyásol. 
 

 
Vecsés, 2020. szeptember 07. 
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2021-2035 

 

 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 

 
Vkr. megnevezése: Gyál-SZ 

Azonosító: 22-25267-1-001-00-14 
 
Gyál, Üllő, Vecsés szennyvízelvezetési rendszere egyetlen, műszakilag 

egységes és így elválaszthatatlan rendszert alkot. A csatornarendszer 1995-
től folyamatosan épült ki. A Vecsésen megkezdett szennyvíztisztítás és 

kezelés a regionális szennyvízelvezető rendszer kialakításával, gyakorlatilag 
megszűnt. A telepen jelenleg a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogadása történik. A városok csatornahálózata nagyrészt 

gravitációs rendszerű. A városokon belül az egyes részvízgyűjtő-területek 
gravitációs csatornái egy-egy átemelőhöz szállítják a szennyvizeket. 
A részvízgyűjtő-területi átemelőktől nyomóvezetéken kerül a szennyvíz a 

városi rendszer központi átemelőjébe.   
A városok központi átemelőitől nyomóvezetéken, illetve gravitációs csatornán 

jut el a szennyvíz a regionális rendszer - a volt vecsési szennyvíztisztító 
helyén kialakított - központi átemelőjébe. 
 

A budapesti Halom utcai  80 b. csatorna fogadóaknájába Gyál, Vecsés és 

Üllő szennyvize két nyomócsövön érkezik (NY-2 jelű 250 ac. és NY-2A jelű 

 400 KM-PVC). Az NY-2 jelű nyomócsőre a vecsési Budai Nagy Antal utcai 

átemelő dolgozik, mely gyakorlatilag a vecsési szennyvizeket szállítja. Az NY-
2/A jelű nyomócsőre a vecsési szippantott szennyvíz előkezelő területén 
elhelyezkedő települési végátemelő dolgozik. Ez átemelő fogadja és továbbítja 

még a gyáli Petőfi utcai 1. sz. átemelő (NY-1/A jelű  300 KM PVC 
nyomócsövön) és a vecsési Zrínyi utcai átemelő által (SZ-1 jelű vezetéken – 

havária vezeték) valamint az üllői Hajcsár utcai végátemelő ( 200 KM PVC 
jelnélküli nyomócső) által szállított szennyvizeket is. Az Üllőn található 

Hajcsár utcai átemelő egy közbenső átemelőn (Vecsés-Üllő közigazgatási 
határában az Apró tanya szomszédságában az Apró tanya I-II helyi 

elnevezésű átemelőkön) keresztül juttatja el a szennyvizeit Vecsésre. 
 
Gyál város a jelenlegi lakóterületekre közel teljes körűen szennyvízcsatorna 

hálózattal rendelkezik. A elvezetési rendszer gravitációs, melynek főgyűjtői  
és gyűjtői NÁ 300 és NÁ 200 KG PVC csövekből épültek. A házi bekötések NÁ 
150 KG PVC csövekből készültek. A városban a gyűjtőrendszer gravitációs 

rendszerű, míg a továbbító rendszert az egyes részvízgyűjtők között 
nyomóvezetékek alkotják. A központi 14. számú Petőfi utcai átemelőn kívül, 

16 db átemelő és részvízgyűjtő-terület került kialakításra. Gyál város 
központi 14. számú szennyvíz(vég)átemelője a Petőfi utcai átemelő. Ez az 
átemelő továbbítja a települési szennyvizeket a vecsés központi 

szennyvízátemelőbe. 
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A települési szennyvízelvezető rendszer működési vázlata 

 
 
A település szennyvízelvezető rendszere 1990 után épült, így 20-25 év körüli 
korú, és megfelelően üzemel. A közel-távlatban fejlesztési feladat a meglévő 

rendszeren jelentősebb mennyiségben nincs programozva. 
 

Kisebb fejlesztésként legfontosabb feladat a gyáli, Petőfi utcai végátemelő 
kapacitás bővítésének elvégzése a városi szennyvizek maradéktalan és 
biztonságos továbbítása céljából. végátemelő előtti gépi rács felszerelése az 

átemelő szivattyúinak kímélése és biztonságosabb üzeművé tétele miatt. 
 

 
 
Források bemutatása 

 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 70 711 eFt 

 

Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba 
bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
általi befizetések 96 444 050 Ft (KMF). 

 
További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 

valamint települési monitoring és működtetése kapcsán). 
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A Beruházási Terv bemutatása 

 
A szennyvízcsatorna rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta 

ellenére üzemképes. A rendszer üzemeltetéséhez jelentősebb beruházási 
feladat a terv időszakban nem szükséges, kivéve a Petőfi utcai átemelő 
kapacitás bővítését, mely kapcsán 1 db FLYGT 3152 12,5 kW szivattyú 

beszerzése szükséges. 
 
Az esetleges egyéb területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 

biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 

engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 

(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 

 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 
 

 
 

A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes létesítmények cseréje és 

felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak. 
 

 
Felújítási és pótlási feladatok 

 Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása. Hőszigetelés, 

tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok, szoc. blokk 
felújítása, járda, térburkolat az épület körül. 

 Vecsési végátemelő 3 db szivattyújának felújítása 3 évente, évi 1 db 

 A szennyvízátemelők szivattyúinak ütemezett felújítása/pótlása. 
 Valamennyi átemelő (fenti rekonstrukciók után fennmaradó 15 db) 

építészeti és gépészeti felújítása a ciklusidőben elvégzendő. 
 
 

A felújítási és pótlási munkák bemutatása 
 
A települési közbenső szennyvíz átemelők felújításának általános bemutatása 
 
Építészeti felújítás: 

Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      3.000.000.-Ft 

 



 

 
4 

Gépészeti felújítás: 

Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 

vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 
Becsült költségek:     4.000.000.-Ft 

 

Költség tartalom: 
Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  
Elektromos szerelvények kiszerelése 

Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

Irányítástechnikai felújítás: 

Átemelő erősáramú és vezérlési rendszerének rekonstrukciója 
Új elektromos szerelvények beszerelése 

Új irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer beszerelése  
Becsült építési költség     1.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:    8.000.000.- Ft 

 
 

A települési szennyvíz végátemelő (Petőfi S. u.) felújításának általános 
bemutatása 
 

Építészeti felújítás: 
Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      5.000.000.-Ft 
 

Gépészeti felújítás: 
Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 

vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 
Becsült költségek:     5.000.000.-Ft 

 

Költség tartalom: 
Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  

Elektromos szerelvények kiszerelése 
Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

Irányítástechnikai felújítás: 
Átemelő erősáramú és vezérlési rendszerének rekonstrukciója 
Új elektromos szerelvények beszerelése 

Új irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer beszerelése  
Becsült építési költség     2.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:         12.000.000.- Ft 
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1 db/év szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, Petőfi utcai átemelő 3 db. 
szivattyúja 3 évente 

Becsült költség 500.000.- Ft/db   500.000.- Ft/év 

 
 
1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása (3 db 3 évente) 

A központi átemelőben egységesíteni kell a FLYGT szivattyú típusokat, 
mivel jelenleg 3 különböző típus van alkalmazásban. Ez megoldható az 
alkalomszerű felújítások során, melynek során felújított szivattyú 

cseréjével a három szivattyú típus egységesíthető. 
Becsült költség:      900.000.- Ft/db 

Gyál városra eső költség    369.000.- Ft/év 
 
 

Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 
Gyáli 15 db közbenső átemelő 28 db szivattyúja 28db/3év=9,33db/év 

400.000.- Ft/db 
Becsült építési költség 9,33 x400.000.- Ft= 3.733.333.-Ft/év 

 

 
Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása 

Hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok, szoc. 

blokk felújítása, járda, térburkolat az épület körül. 
Becsült költség:      15.000.000.- Ft 

Gyál városra eső költség:    6.150.000.- Ft 
 
 

Vecsés, 2020. szeptember 07. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

2 531            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.

Petőfi utcai szv. átemelő
kapacitás bővítés nagyobb teljesítményű 
szivattyú beszerzése

nincs
Gyál Város 

Önkormányzata
5 000            

víziközmű-
fejlesztési 

hozzájárulás
01.jan 31.dec rövid X

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

10 122 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

25 310 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes felújítási,pótlási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

3 531             Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (6 db 3 
évente) 3.000.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 499             Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

1 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5.
*** Vecsés, Központi végátemelő 
szennyvízdaráló beszerzése tartaléknak. 
15.000 000 Ft  a teljes összeg.

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 150             Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6. Ibolya utcai szennyvízátemelő gépészeti 
felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

7. Imperiál átemelő elektromos kapacítás 
bővítés és vezérlő szekrény cseréje

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

8.
Szélső utcai átemlő elektromos 
kapacitás bővítés és elektromos vezérlő 
szerkrény felújítása

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

9. Szennyvízátemelők vezérlései 
átalakítása Vision rendszerre

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

14 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

10.
Petőfi utcai átemelő 
nyomóvezetékének cseréje, tervezés, 
engedélyezés, kivitelezés

nincs Gyál Város 
Önkormányzat

12 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

11.
Petőfi utcai átemelő elektormos és 
írányítástechnikai  felújítása teljes 
szekrénycserével

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

12. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

10 122 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

13.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369                 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

14. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500                 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

15. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733             Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

16. Kosztolányi u. szennyvízátemelő 
gépészeti felújítása

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

17. Puskás u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

18. Erdősor u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

19. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

25 310 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

20. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500                 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

21.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369                 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

22. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

23. Szondi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

24. TESCO szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

25. Kacsóh Pongrác u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

26. Autóker u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

27. Ibolya u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

28. Szélső u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

29. Némediszőlő I. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

30. Némediszőlő II. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újra felvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 203/2019. (XI.28.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2020. január 01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2020. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) b) pontjai alapján, 2021. január 01-i 
kezdettel 2021. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2021. január 01-napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2021. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2020. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2020. szeptember 30. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal Alapító okiratának 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 160/2018. 
(IX.27.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

2020. év nyarán átfogó ellenőrzésbe kezdett a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 
Önkormányzatunknál, mely valamennyi fenntartásunkban lévő intézményt, így többek között a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) is érinti. A kincstári ellenőrzés keretében ellenőrzésre került a 
Hivatal Alapító okirata, és Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban. SZMSZ) is. A dokumentumok 
ellenőrzése során a MÁK az alábbiakra hívta fel a figyelmet: 

- Alapító okirattal kapcsolatban: 

„A 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése, a 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások, és 
a 098010 Oktatás igazgatása COFOG-ot nem használhatja. (A 013350 Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a 031030 Közterület rendjének fenntartása, és a 066010 Zöldterület 
kezelés COFOG-ok az Önkormányzatnál értelmezhetők, felülvizsgálatuk szükséges).” 

- SZMSZ-szel kapcsolatban: 

„A 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése, a 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások és 
a 098010 Oktatás igazgatása COFOG-ot nem használhatja. (A 013350 Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a 031030 Közterület rendjének fenntartása, és a 066010 Zöldterület 
kezelés COFOG-ok az Önkormányzatnál értelmezhetők, módosítása az Alapító okirattal összhangban 
szükséges).” 

Fentiek összegzésével javasoljuk az alábbi alaptevékenységek törlését az Alapító okirat 4.4. A költségvetési 
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése alpontból: 

1 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 098010 Oktatás igazgatása 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

5 066010 Zöldterület kezelés 

A Közterület rendjének fenntartása / 031030 kormányzati funkciókóddal szereplő alaptevékenység törlésével 
nem értünk egyet. Habár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban. Mötv.) 13. § 17. pontja valóban a települési önkormányzati feladatként nevesíti a „közreműködés 
a település közbiztonságának biztosításában”, azonban az abban részt vevő személyek a közterület-felügyelők a 
Hivatal állományába tartozó köztisztviselők, akiknek bérét, azok járulékait, a számukra elrendelt túlmunka 
díjazását stb. a Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája erre a kormányzati funkcióra könyveli, azt a mindennapi 
könyvelésben a Hivatal vonatkozásában használja, hiszen a kormányzati funkciók és államháztartási 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.sz. 
mellékletének 3. Közrend és közbiztonság cím 6-7. sorában szerepel a Közterület rendjének fenntartása / 
031030 kormányzati funkciókód, és a tartalmi magyarázat szerint ide tartozik „a közterületek rendjének 
fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és 
bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken 
végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása”. Tekintettel a gyakorlatra, és a Rendeletben az 
érintett kormányzati funkciókód tartalmi magyarázatára, nem indokolt annak törlése az Alapító okiratból. A 
MÁK ellenőrzésben részt vevőket informálisan már tájékoztattuk az aggályainkról, a fentiekben vázolt 
magyarázatot elvileg elfogadták. 

A fentiekben részletesen bemutatott módosításokat már tartalmazza a módosító, és egységes szerkezetű Alapító 
okirat, melyek az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékleteként olvashatók. A változásokat piros színnel jelöltük a jobb 
áttekinthetőség kedvéért. A Hivatal SZMSZ-ének fentiek szerinti módosítására irányuló javaslat jelen 
előterjesztéssel egyidejűleg, másik napirendi pontban kerül tárgyalásra. 



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 
módosításáról dönteni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
– módosítását az alábbiak szerint: 

1. Az Alapító okirat 4.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

2 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

4 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
5 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
6 031030 Közterület rendjének fenntartása 
7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 
2. Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

2. jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztés 
2. sz. mellékletének megfelelően. Ezzel egyidejűleg a K/14079-6/2018. okiratszámú, 2018. október 10. 
napjától alkalmazandó egységes szerkezetű Alapító okirat hatályát veszti; 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzskönyvi 
nyilvántartáshoz a Gyáli Polgármesteri Hivatal módosító, és egységes szerkezetű Alapító okiratát 
továbbítsa; 

4. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2020. október 7. 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 



2.sz.melléklet 

Okirat száma: K/            /2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Mötv.) alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A polgármesteri hivatal közreműködik az állami szervekkel történő 
együttműködés összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és az 

egyéb vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a 
helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

2 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

4 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

5 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
6 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
7 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

10 016030 Állampolgársági ügyek 
11 066010 Zöldterület-kezelés 
12 098010 Oktatás igazgatása 

13 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a 
polgármester nyilvános pályázati eljárást követően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény szerint megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevezi ki határozatlan időre. A jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

3 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
4 Megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 25. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály polgármester 

 
 



1.sz. melléklet 

Okirat száma: K/                   /2020. 

Módosító okirat 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2018. október 9. napján kiadott, K/14079-6/2018. okiratszámú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a    /2020. (X…..) KT 
határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

2 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

4 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

5 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
6 031030 Közterület rendjének fenntartása 
7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 

2. Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „elektronikus aláírás szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására és átmenetileg egy álláshely 
létesítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67.§ (1) 
bekezdés d) pontja rendelkezik arról, hogy a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a 
Képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározására. A Gyáli 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) 
legutóbb 38/2020. (II.27.) sz. határozatával módosította Képviselő-testületünk 2020. március 1. napjától. Az 
SZMSZ jelenlegi felülvizsgálatát és módosítását jogszabályi és személyi változások indokolják. 

I. 

2020. év nyarán átfogó ellenőrzésbe kezdett a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 
Önkormányzatunknál, mely valamennyi fenntartásunkban lévő intézményt, így többek között a Hivatalt is érinti. 
A kincstári ellenőrzés keretében ellenőrzésre került a Hivatal Alapító okirata és SZMSZ-e is. A dokumentumok 
ellenőrzése során a MÁK az alábbiakra hívta fel a figyelmet: 

- Alapító okirattal kapcsolatban: 

„A 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése, a 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások, és 
a 098010 Oktatás igazgatása COFOG-ot nem használhatja. (A 013350 Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a 031030 Közterület rendjének fenntartása, és a 066010 Zöldterület 
kezelés COFOG-ok az Önkormányzatnál értelmezhetők, felülvizsgálatuk szükséges).” 

- SZMSZ-szel kapcsolatban: 

„A 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése, a 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások és 
a 098010 Oktatás igazgatása COFOG-ot nem használhatja. (A 013350 Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a 031030 Közterület rendjének fenntartása, és a 066010 Zöldterület 
kezelés COFOG-ok az Önkormányzatnál értelmezhetők, módosítása az Alapító okirattal összhangban 
szükséges).” 

Fentiek összegzésével javasoljuk az alábbi alaptevékenységek törlését az SZMSZ 3. § (1) bekezdéséből: 

1 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 098010 Oktatás igazgatása 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

5 066010 Zöldterület kezelés 

A Közterület rendjének fenntartása / 031030 kormányzati funkciókóddal szereplő alaptevékenység törlésével 
nem értünk egyet. Habár a Mötv. 13. § 17. pontja valóban a települési önkormányzati feladatként nevesíti a 
„közreműködés a település közbiztonságának biztosításában”, azonban az abban részt vevő személyek a 
közterület-felügyelők a Hivatal állományába tartozó köztisztviselők, akiknek bérét-, azok járulékait, a számukra 
elrendelt túlmunka díjazását stb. a Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája erre a kormányzati funkcióra könyveli, azt a 
mindennapi könyvelésben a Hivatal vonatkozásában használja, hiszen a kormányzati funkciók és államháztartási 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.sz. 
mellékletének 3. Közrend és közbiztonság cím 6-7. sorában szerepel a Közterület rendjének fenntartása / 
031030 kormányzati funkciókód, és a tartalmi magyarázat szerint ide tartozik „a közterületek rendjének 
fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és 
bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken 
végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása”. Tekintettel a gyakorlatra, és a Rendeletben az 
érintett kormányzati funkciókód tartalmi magyarázatára, nem indokolt annak törlése az SZMSZ-ből, és az 
Alapító okiratból. A MÁK ellenőrzésben részt vevőket informálisan már tájékoztattuk az aggályainkról, a 
fentiekben vázolt magyarázatot elvileg elfogadták. A Hivatal Alapító okiratának fentiek szerinti módosítására 
irányuló javaslat jelen előterjesztéssel egyidejűleg, másik napirendi pontban kerül tárgyalásra. 



II. 

A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának vezetője hamarosan nyugdíjba vonul, és az utódlás zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében már döntés született az Önkormányzat következő gazdasági vezetőjének személyéről. 
Az utód jelenleg is a Pénzügyi és Adó Iroda dolgozója, azonban a következő tíz hónapban, ami várható 
kinevezéséig hátra van, fő feladata a folyamatok áttekintése, a feladatok ellátásához szükséges készségek 
elsajátítása lesz, így mostani munkakörét részben másnak kell ellátnia. Fentiek érdekében javaslom a Pénzügyi 
és Adó Irodán átmenetileg, 2020. augusztus 31-ig létrehozni az irodavezető-helyettesi pozíciót, és a Hivatal 
létszámát szintén ezen időpontig egy fővel megnövelni. 

A Hivatal módosított SZMSZ-e az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, melyben a módosításokat a jobb 
áttekinthetőség kedvéért piros betűszínnel jelöltük. A módosító szabályzat az előterjesztés 2. számú 
mellékleteként olvasható. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét módosítani, 
és létszámkeretének átmenetileg egy főállású dolgozóval történő megnövelését engedélyezni szíveskedjék a 
határozati javaslatnak megfelelően. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően módosítja 2020. november 1. 
napjától. 

2. engedélyezi a Gyáli Polgármesteri Hivatal létszámkeretének megemelését 2020. november 1. -2021. 
augusztus 31. közötti időtartamra, melynek 2020. évi fedezetét a bérmaradvány terhére biztosítja. 

3. felhatalmazza a Jegyzőt, és a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2020. október 8. 
 
           Pápai Mihály 
                        polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
                            Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
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1.sz.melléklet 
 

A GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében előírt tartalommal a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése értelmében alapított 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Hivatali SZMSZ) 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2015.(VI.25.),  173/2017.(VIII.14.),  
9/2018.(I.25.), 159/2018.(IX.27.), 184/2018.(X.25.), 200/2019.(XI.28.), 38/2020. (II.27.) 
számú határozataival az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe, bélyegzői és számlája 
1.§ 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Hivatal). 
(2) A Hivatal: 

- címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
- honlapja: www.gyal.hu 
- e-mail-címe: gyalph@gyal.hu 
- irányító szerve: Gyál Város Önkormányzata 
- irányító szerv székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

(3) A Hivatalban használt bélyegzők lenyomatát, valamint a sorszámokkal 
azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, illetve 
szervezeti egységeket a Hivatal bélyegző-nyilvántartása tartalmazza. 

(4) A Hivatal számlavezető bankja: Erste Bank Nyrt., pénzforgalmi számlaszáma: 
11600006-00000000-52652141 

 
A Hivatal jogállása, képviselete 

2.§ 
 

(1) A Hivatal Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének szerve, amelyet a 
Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése szerint hozott létre. A Hivatal Alapító Okiratát a Képviselő-testület 
8/1990. (X.29.) sz. határozatával fogadta el. A módosításokkal egységes szerkezetben 
foglalt, hatályos Alapító Okiratot a Képviselő-testület a 261/2012. (XII.13.) sz. 
határozatával hagyta jóvá. A alapítás időpontja: 1990. október 30. A Hivatal a 
Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a 
391140 törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel.  

(2) A Hivatal költségvetési szerv, gazdasági szervezeti egysége a Pénzügyi és Adó Iroda 
Pénzügyi Csoportja és Számviteli Csoportja, amelyek ellátják a gazdálkodási 
feladatokat az alábbi költségvetési szervek vonatkozásában is:  

http://www.gyal.hu/
mailto:gyalph@gyal.hu
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- Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) 
- Gyáli Tulipán Óvoda (2360 Gyál, Tulipán utca 23.) 
- Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György utca 5.) 
- Gyáli Bóbita Bölcsőde (2360 Gyál, Klapka György u. 7.) 
- Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi út 118-

120.) 
- Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila utca 1.) 
- Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
- Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
- Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.) 
- „Kertváros” Önkormányzati Társulás (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.) 
- Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.) 
(3) A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a Jegyző látja el.  

 
A Hivatal tevékenysége 

3.§ 
 

(1) A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek 
a következők: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
066010 Zöldterület kezelés 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
098010 Oktatás igazgatása 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
 

(2) A Hivatal rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységeket nem végez.  
(3) Ezen tevékenységek, feladatok forrásait, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 

sajátos előírásokat, feltételeket Gyál Város Önkormányzatának mindenkor hatályos 
költségvetési rendelete tartalmazza. 

(4) Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely tekintetében a Hivatal alapítói, tulajdonosi 
(tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol.  

 
II. 

A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 
 

A Polgármester 
4.§ 
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(1) A Polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a 
Hivatalt. 

(2) A Polgármester 
a) a Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az Alpolgármesterre, a 
Jegyzőre, a Hivatal ügyintézőjére; 
c) a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására; 
d) a  hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Jegyző és – az egyéb munkáltatói jogok 
kivételével – az Aljegyző tekintetében; 
f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármester és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében. 

 
A Polgármester az aktuális önkormányzati feladatok végrehajtása, a megfelelő 
információcsere biztosítása érdekében heti rendszerességgel vezetői értekezletet tart. 
A vezetői értekezleten a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, az Aljegyző, az 
irodavezetők vesznek részt. A vezetői értekezleten a Polgármester, az Alpolgármester, 
a Jegyző, az Aljegyző, és az irodavezetők vesznek részt. Az irodavezető 
akadályoztatása esetén a vezetői értekezleten az irodavezető-helyettes, vagy az 
irodavezető által kijelölt csoportvezető vesz részt. Az irodavezetői értekezletet a 
Polgármester vezeti, akadályoztatása esetén az irodavezetői értekezletet az 
Alpolgármester, vagy a Jegyző vezeti. 

 
Az Alpolgármester 

5.§ 
 
(1) A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott Alpolgármester 

a Polgármester irányításával látja el feladatait.  
(2) A Polgármester és Alpolgármester közötti feladatmegosztást a Polgármester külön 

utasításban határozza meg.  
(3) Az Alpolgármester a feladatmegosztásnak megfelelően igényelheti az érintett irodák, 

csoportok közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása 
során. 

A Jegyző 
6.§ 

(1) A Jegyző vezeti a Hivatalt. 

(2) A Jegyző  

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, rendszeres 
kapcsolatot tart a képviselő-testület tisztségviselőivel, a bizottságok elnökeivel, a 
képviselőkkel. 
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b) közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a Polgármester, az Alpolgármester 
képviselő-testületi előterjesztéseinek előkészítésében, tanácskozási joggal vesz részt a 
képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 

c) az Aljegyző, az irodavezetők és csoportvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések, határozat- 
és rendelettervezetek törvényességét, és jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület 
szervének és a Polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 

d) figyelemmel kíséri és segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok működését; 

e) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, döntéseiről; 

f) döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, továbbá 
dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Polgármester ad át; 

g) gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által 
meghatározott keretek között;  

h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tekintetében azzal, hogy a Polgármester egyetértése szükséges a 
kinevezéshez, bérezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez és jutalmazáshoz, továbbá 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Aljegyző tekintetében; 

i) évente beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről; 

j) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és 
önkormányzati hatósági ügyekben; 

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

l) vezetői értekezleteken számon kéri a Hivatal aktuális feladatainak végrehajtását, 
biztosítja a résztvevők számára az információcserét; 

m) gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, továbbá a Hivatal 
működése és gazdálkodása eredményessége érdekében működteti a belső 
kontrollrendszert; 

n)  rögzíti a talált dolgok nyilvántartásában a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 
nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást 
követően törli azokat; 

o) gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről. 

Az Aljegyző 
7.§ 

 
A Polgármester által a Jegyző javaslatára kinevezett Aljegyző helyettesíti a Jegyzőt és 
ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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III. 
A  HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI 

8.§ 
 

(1) A Hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési 
rendelete tartalmazza. A Képviselő-testület által engedélyezett létszám alapján a 
Jegyző külön utasításban állapítja meg az egyes szervezeti egységek engedélyezett 
létszámát. 

(2) A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek. 
(3) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik: 

 
I) Szervezési és Humánpolitikai Iroda 
 
II) Pénzügyi és Adó Iroda 

A) Adócsoport 
B) Pénzügyi Csoport 
C) Számviteli Csoport 

 
III) Igazgatási Iroda 

 
IV) Polgármesteri Kabinet 

 
V) Főépítészi Iroda 

 
VI) Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 

 
VII) Városfejlesztési Iroda 
 
(4) A Szervezési és Humánpolitikai Iroda az irodavezető vezetésével és irodavezető-

helyettessel látja el feladatait 
(5) A Pénzügyi és Adó Iroda csoportokra tagozódik, az iroda tevékenységének 

koordinálását az irodavezető látja el, munkáját az irodavezető-helyettes segíti. A 
csoportot a csoportvezető vezeti.  

(6) A Polgármesteri Kabinet csoportnak, mint szervezeti egységnek felel meg, munkáját a 
kabinetvezető, mint csoportvezető irányítja. 

(7) A Főépítészi Irodát a városi főépítész vezeti, munkájában az irodavezető-helyettes 
segíti. 

(8) Az Igazgatási Iroda az irodavezetővel és irodavezető-helyettessel látja el feladatait.  
(9) A Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda az Aljegyző vezetésével és irodavezető-

helyettessel látja el feladatait. 
(10) A Városfejlesztési Iroda az irodavezető vezetésével látja el feladatait. 

 
 

IV. 
A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

Irodavezető 
9.§ 
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(1) Az iroda irányítását, tevékenységének szervezését a Hivatali SZMSZ-ben, más belső 
szabályzatokban és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően az irodavezető 
látja el. 

(2) Az irodavezető a városvezetés elképzeléseit az iroda szakterületét érintő döntések 
előkészítésének és a meghozott döntések végrehajtásának koordinációján keresztül 
érvényesíti. Az irodavezető: 

a) felelős az iroda munkájáért, az ügyintézés rendjéért, az irodán belüli 
munkaszervezésért, a helyettesítés megszervezéséért; 

b) gyakorolja a Polgármester és a Jegyző által rábízott feladat- és hatásköröket; 
c) feladata a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés biztosítása a Hivatal többi 

irodájával; 
d) a képviselő-testület ülésén, az iroda feladatkörét érintő napirend tárgyalásánál a 

bizottsági üléseken, a települési nemzetiségi önkormányzatok ülésein részt vesz; 
vezeti az irodát, felelős annak munkájáért, jogszerű működéséért, közvetlenül 
irányítja, felügyeli és ellenőrzi az irodához tartozó csoportvezetők és ügyintézők 
tevékenységét; 

e) gondoskodik az irodához tartozó dolgozók munkaköri leírásainak naprakészen 
tartásáról; 

f) tevékenységi területét illetően gondoskodik az önkormányzati rendeletek, határozatok, 
előterjesztések szakszerű, alapos és törvényes előkészítéséről, a döntések 
végrehajtásának megszervezéséről; 

g) javaslatot tesz a Jegyzőnek a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások 
biztosítására, felmentésre vagy fegyelmi felelősségre vonásra, jutalmazásra, 
kitüntetésre, illetve elismerő cím adományozására; 

h) rendszeresen beszámol az iroda tevékenységéről a Jegyzőnek, vezetői értekezlet 
keretében közvetlenül a Polgármesternek; 

i) kezdeményezi a Jegyzőnél a megüresedett álláshelyek betöltését, javaslattal él a 
szakmai és egyéb feltételek meghatározására; 

j) elkészíti az irodához tartozó munkatársak teljesítményértékelését a mindenkor 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 
Irodavezető-helyettes 

9/A.§ 
 

Az irodavezető-helyettes az irodavezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén 
helyettesíti. 

Csoportvezető 
10.§ 

 
(1) A csoportvezető a Hivatali SZMSZ-ben, más belső szabályzatban, valamint a 

munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően vezeti a csoportot, vezetői kinevezését 
a Jegyzőtől kapja.  

(2) Az irodavezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a munkaköri leírásban 
foglaltaknak megfelelően helyettesíti. 

(3) A csoportvezetők a feladatok ellátásában együttműködésre kötelesek. 
(4) A csoportvezető felelős különösen: 

- a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért; 
- a csoporton belüli célszerű munkamegosztás kialakításáért, a hatékony 

munkavégzésért; 
- a képviselő-testületi előterjesztések ténybeli és jogi szakszerűségéért; 
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- a csoport feladatkörében a Polgármester és a Jegyző megbízásából ellátott 
államigazgatási hatósági ügyek intézéséért; 

- feladatkörében az állampolgárok szakszerű, gyors és közérthető 
tájékoztatásáért; 

- a csoportok közötti hatékony együttműködés biztosításáért és a csoporton 
belüli megfelelő információáramlásért; 

- a munkaidőt, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, 
ellenőrzéséért. 

Ügyintéző 
11.§ 

 
(1) Az ügyintéző a munkaköri leírásában, valamint a jogszabályi előírásokban 

foglaltaknak megfelelően látja el feladatát. 
(2) Az ügyintéző feladata a képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás 
szervezése.  

(3) A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Hivatal 
állandó és időszakos feladatai ellátásáért. 

 
Ügykezelő 

12.§ 
 

Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével, a jogszabályok és 
ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 
 

Munkavállaló 
13.§ 

 
Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását a 
munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.  

 
V. 

A HIVATAL IRODÁINAK ÉS CSOPORTJAINAK FELADATAI 
I) SZERVEZÉSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI IRODA 

14.§ 
 
 Az Iroda által ellátott feladatok: 

- az Önkormányzat által civil szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal 
kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás 
lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése); 

- titkársági feladatok ellátása a Jegyző, Aljegyző tekintetében, valamint munkájuk 
segítése a következők szerint: 

- a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása, 
- vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott 

született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében 
való közreműködés, 

- az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda 
részére dokumentálása. 
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- a „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok 
ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek 
továbbítása, döntések nyilvántartása); 

- menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval; 
- bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban: 

- külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, 
továbbítása, 

- szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,  
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, 
- külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, 

nyilvántartás vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról, 
- rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a 

rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren; 
- igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, 

közmeghallgatásain felmerülő jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a 
Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek továbbítása a 
Kormányhivatal felé; 

- hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása; 
- ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési 

szabályzat alapján: 
- beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és 

értékek kezelése, 
- beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött 

elektronikus dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,  
- szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
- beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz, 
- ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 
- határidők nyilvántartása, 
- előadói ív kitöltése, 
- kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
- ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, 
- ügyiratok irattári kezelése, kiadása, 
- iratról másolat, jegyzet készítése,  
- az iratok korszerű tárolásának biztosítása, 
- ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása, 
- ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
- tértivevények irodánkénti leválogatása,  
- a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
- titkos ügyiratok kezelése, 
- az iratkezelés felügyeletében való közreműködés.  

- Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Ügyfélszolgálat működtetése 

- közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, 
- termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása, 
- lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése, 
- közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák 

kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása, 
- lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési időpontok egyeztetése a 

közszolgáltatóval, 
    -  napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás. 
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 - Humánpolitikai feladatok körében 
- a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes 

körű ellátása, az önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a 
pályázati eljárás lefolytatásának kivételével, 

- a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok 
teljes körű ellátása, 

- a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi 
előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása, 

- közfoglalkoztatási pályázatok, kérelmek előkészítése, szerződéskötés, a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások elkészítése. 

- Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok körében 
- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a 

polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása, 

- a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban 
foglalt feladatok teljes körű ellátása 

- a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvízvédekezési, vízkár-elhárítási 
feladatok teljes körű ellátása. 

- a Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatának körében 
- irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, 
- tárgyieszköz-leltár vezetése, 
- kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése, 
- tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása, 
- a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, 

üzemanyag elszámolás, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása, 
- kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, 

valamint mobiltelefon szolgáltatókkal, 
- hivatali épület fellobogózásával kapcsolatos feladatok elvégzése, 
- a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása, a hálózati üzemeltetéssel, 

szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak 
megfelelően 

- a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 

II) PÉNZÜGYI ÉS ADÓ IRODA 
15.§ 

 
 

(1) Adócsoport feladatai: 
 
A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása: 

− építmények adóztatási feladatainak ellátása bevallások alapján, befizetések 
nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható 
adótárgyak felderítése, 

− helyi iparűzési (állandó és ideiglenes) adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása 
önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és 
azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése, 

− gépjárművek adóztatási feladatainak ellátása központi járműnyilvántartás 
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adatszolgáltatás, valamint önbevallás (mozgáskorlátozottak és ellopott gépjárművek 
esetében) alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok 
behajtása, 

− talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések 
nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, 

− adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (megelőlegezett gyermektartásdíj, 
csatorna-közműfejlesztési, munkaügyi bírság, közigazgatási bírság stb.) nyilvántartása 
és azok behajtása, 

− behajtásra átadott szabálysértések nyilvántartása és azok behajtása, 
− helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése, 
− adóigazolások kiállítása, 
− adó- és értékbizonyítványok készítése, 
− adatszolgáltatások végzése pénzügyi csoport, vezetőség, társhatóságok (Cégbíróság, 

NAV), MÁK felé. 
− Inkasszók, inkasszó értesítések elkészítése, postázása. 
− méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása, határozatok 

készítése, azok postázása, 
− tartozás nélküli befizetések visszautalása, 
− felszámolás és végelszámolás alatt álló vállalkozások tartozásai esetében hitelezői 

igények bejelentése, kapcsolattartás felszámolóval, végelszámolóval, 
− évi két alkalommal (február, október) fizetési értesítők elkészítése, postázása, 
− negyedéves, féléves és év végi zárási feladatok végrehajtása, 
− pénzforgalmi könyvelési (ASP adó-szakrendszerben befizetések, átvezetések, 

túlfizetések visszautalásának könyvelése), utalási feladatok bankterminálon történő 
ellátása, 

− hátraléki listák készítése, azok kezelése, 
− éves ellenőrzési terv alapján adóhatósági ellenőrzést végez az iparűzési adó és 

építményadó vonatkozásában. 
 
(2) Pénzügyi Csoport feladatai: 
 
Az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, a Város által fenntartott intézményekkel – 
Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Bóbita Bölcsőde, 
Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Gyáli 
Roma és Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzatokkal, a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulással, a „Kertváros” Önkormányzati Társulással, a Kertváros Szociális 
Központtal kapcsolatosan ellátandó pénzügyi feladatok: 

- éves finanszírozási terv készítése, heti szinten történő aktualizálása, 
- a költségvetési rendelet szerinti likviditási terv folyamatos figyelemmel kísérése, 

havonkénti aktualizálása 
- bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása, 
- az intézmények pénzellátása, igénybejelentésük alapján, 
- az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről való gondoskodás, 
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulások analitikus nyilvántartása, kezelése, 
- utalvány lapok kezelése, ki- és befizetések, pénztári kifizetések előkészítése és 

pénztárak kezelése, napi zárás készítése, ellenőrzése, 
- a szerződések alapján készpénzes és utalásos számlák kiállítása, 
- a számlák analitikus nyilvántartása, utalványok elkészítése, 
- szerződés-nyilvántartás kezelése, 
- a követelések analitikus nyilvántartása, az adósok fizetési felszólítása fizetési 
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kötelezettségeik teljesítésére, 
- a pályázatok benyújtásához szükséges NAV és MÁK igazolások beszerzése, 
- az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikák készítése (KSH), 
- civil szervezeteknek juttatott támogatások utalása, elszámoltatás, elszámolások 

ellenőrzése, 
- bankgaranciák kezelése, nyilvántartása, 
- felhatalmazó levelek intézése, 
- munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos rendelkező levelek kiállítása, 
- a munkáltatói kölcsön tartozások analitikus nyilvántartásának vezetése, 
- kedvezményes dolgozói igazolványok érvényesítése, 
- banki kapcsolattartásból eredő feladatok elvégzése, 
- befolyt helyszíni bírságok továbbutalása MÁK fele, 
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 
- üzemanyag előlegek nyilvántartása, 
- vásárlási előlegek nyilvántartása, 
- nem rendszerese kifizetések számfejtése, egyéb juttatások feladása a KIRA rendszerbe 

(dolgozói, illetve munkáltatói), 
- a tárgyévben engedélyezett illetményelőleg kifizetések nyilvántartása, 
- a havi költségtérítések bizonylatainak elkészítése, (bérlet, közlekedési ktg. térítések, 

cafetéria elemek), megrendelése, kiosztása, 
- a hitelek felvételével kapcsolatos döntések előkészítése, a hiteligényléshez kapcsolódó 

dokumentumok megküldése a pénzintézetnek, 
- az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített pénzügyi 

feladatok elvégzése. 
 

(3) Számviteli Csoport feladatai 
 
Az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, a Város által fenntartott intézményekkel – 
Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Bóbita Bölcsőde, 
Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Gyáli 
Roma és Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal, a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulással, a „Kertváros” Önkormányzati Társulással és a Kertváros 
Szociális Központtal kapcsolatosan ellátandó számviteli feladatok: 

- testületi döntés-előkészítésben az előterjesztések költségvetési rendelettel való 
összhangjának ellenőrzése,  

- a számviteli rend kialakítása, 
- normatívák igénylése, elszámolása, felülvizsgálat lebonyolítása, év közbeni 

felmérések elkészítése 
- amennyiben indokolt, az átmeneti gazdálkodás rendjére vonatkozóan 

rendelettervezetet készítése, 
- az éves költségvetési javaslat és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelettervezet 

előkészítése, elkészítése, 
- az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése, valamint az ehhez 

kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus nyilvántartása, 
- az éves költségvetés végrehajtásának szervezése, felelősség a gazdálkodás 

szabályszerűségéért, egyeztetési feladatok, 
- a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló 

elkészítése, a főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése, 
- zárszámadás keretében központi támogatások elszámolása, 
- a költségvetési maradvánnyal kapcsolatos feladatok kezelése, 
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- a központi költségvetés, államháztartás részére információszolgáltatása (PM Info, 
beszámoló, mérlegjelentés, költségvetés), 

- kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése, 
- bérkönyvelés, előirányzatok könyvelése, 
- bérnyilvántartás vezetése, 
- az irodát érintő pályázatok előkészítése, benyújtása, elszámolása, 
- az intézményekkel kapcsolatos támogatások, pályázatok elszámolása, 
- vevőállomány, szállítói állomány analitikus nyilvántartása, 
- tárgyi eszközök, befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, egyeztetés 

a főkönyvvel, az évközi feladások elkészítése, 
- az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített számviteli 

feladatok elvégzése, 
- az önkormányzati vagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter vezetése. 
 

III) FŐÉPÍTÉSZI IRODA 
16.§ 

 
(1)  Főépítészi feladatok ellátása: 
 

- Segíti az Önkormányzat településfejlesztési és településrendezési önkormányzati feladatainak 
ellátását az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek keretei között. 

- Ellátja a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott 
önkormányzati főépítészi, valamint települési és a térségi főépítészi feladatokat, valamint 
elvégzi a rendeletben meghatározottak szerint a főépítészi együttműködési feladatokat. 

- Ellátja a településképi rendelettel kapcsolatos feladatokat. 
 

 (2) Stratégiai és műszaki előkészítési feladatok ellátása az alábbiak szerint: 
 

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodási munkájának segítése, döntéseinek 
előkészítése – szükség szerint külső adatok beszerzésével, azok összehasonlításának 
elemzésével - és a döntések végrehajtása.  

- Ingatlanokkal kapcsolatos eladások, vételek és hasznosítások előzetes döntés-előkészítése: 
Alternatívák kidolgozása, állásfoglalást kérő, döntési alternatívákat tartalmazó előterjesztések 
készítése.  

- A Képviselő-testület állásfoglalása alapján az ingatlanokkal kapcsolatos eladások, vételek és 
hasznosítások jogi, Önkormányzati telekalakítási, értékbecslési, földhivatali, egyéb hatósági és 
műszaki előkészítése, szükség szerint előterjesztések készítése.  

- Földmérővel, értékbecslővel történő kapcsolattartás. 
- A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása:  

1. Adás-vételi, hasznosítási, stb. szerződések elkészítése a Hivatal jogászának 
bevonásával.  

2. A szerződések aláírásának lebonyolítása, az ügyfelekkel történő időpont egyeztetéssel, 
szükséges okiratok másolásával. 

3. Önkormányzati tulajdont érintő szerződések megvalósulásának, az azokban vállalt 
kötelezettségek és teljesítések végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzése.  

4. A vagyonkataszteri nyilvántartást vezető ügyintéző felé az átvezetéshez, módosításhoz 
szükséges szerződések átadása, a műszaki tartalomban történő változásokról szóló 
feljegyzések készítése, azok továbbítása. 
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- A telekalakítási, valamint környezetvédelmi és közlekedés hatósági eljárások során a Jegyzői 
szakhatósági állásfoglalások és belföldi jogsegélyek kiadása a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség szempontjából. 

- Egyéb ingatlan nyilvántartási (földhivatali) ügyintézés.  
- Önkormányzati tulajdont érintő tulajdonosi hozzájárulások kiadásával kapcsolatos 

bizottsági vagy testületi előterjesztések előkészítése. 
- Házszámigazolások kiadása. 
- Ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerbe történt beavatkozások folyamatos 

figyelemmel kísérése a Gördülő Fejlesztési Terv segítségével, DPMV Zrt-vel való 
kapcsolattartás. 

- Közhiteles Címregiszterrel kapcsolatos feladatok. 
- Önkormányzati vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatok. 
- Településsel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, továbbítása a KSH, illetve az 

illetékes hatóságok felé. 
- A közterületek változásával kapcsolatos éves jelentés elkészítése a KSH felé. 
- Választások, népszavazások lebonyolításánál és orvosi körzethatárok készítése során a 

körzetek pontosítása, behatárolása. 
- Takarnetes belső adatszolgáltatás. 

 
IV) IGAZGATÁSI IRODA 

17.§ 
(1) 
(2) Igazgatási Iroda feladatai 

 
− Hatósági bizonyítványok kiadása 
− A 70 év felettieket megillető hulladékgazdálkodási díj alóli mentességre vonatkozó ügyek 
− Környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek 
− Birtokvédelmi feladatok ellátása 
− Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása 
− Vízügyi igazgatási feladatok ellátása 
− Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
− Behajtási engedélyekkel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
− Közútkezelői feladatok ellátása 
− Lakcím fiktiválási feladatok ellátása 
− Közterület használati engedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 
− Anyakönyvi igazgatás 
− Lakásügyi feladatok 
− Kereskedelmi igazgatás 
− Telepengedélyezés 
− Állategészségügyi, állattartási feladatok 
− Közterület-felügyelet 
-  Jegyzői gyámhatósági feladatok 

 
Szociális feladatok: 
 

− A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes szervezési, 
működtetési, fejlesztési feladatok végzése; 

− A szociális ellátásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások és a jogszabályban előírt 
nyilvántartások vezetése, valamint az információs rendszer folyamatos karbantartása; 

− Rendkívüli települési támogatás megállapítása; 
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− Beiskolázási segély megállapítása; 
− Köztemetés és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása; 
− Temetési segély megállapítása; 
− Lakhatási támogatás megállapítása; 
− Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása; 
− Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, 

felülvizsgálata, továbbá az Erzsébet utalványok kiadásával kapcsolatos teendők 
intézése; 

− Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása; 
− Babaköszöntő program bonyolítása; 
− A Gyáli Élet Program rendeletben rögzített, kérelemre induló óvodakezdési és 

iskolakezdési támogatással kapcsolatos ügyintézés; 
− Az egy háztartásban élők kérésére hatósági bizonyítvány kiadása; 
− Megkeresésre környezettanulmányok végzése; 
− A HH, HHH gyermekek nyilvántartásának vezetése és adatszolgáltatások nyújtása a 

KIR-ben 
− Szünidei ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 
V) POLGÁRMESTERI KABINET 

18.§ 
 
(1) A Kabinet a polgármester felügyelete és közvetlen irányítása alá tartozik. A kabinetet a 
polgármester irányítása mellett a kabinetvezető vezeti.  
 
(2) A kabinet által ellátandó feladatok: 
 
a) Titkársági feladatok:  
 
A Kabinet segíti a polgármester, az alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő 
szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat. Szervezi a polgármester, alpolgármester 
önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait. Ellátja a polgármester, 
alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli feladatokat. Háttéranyagok, összegző 
anyagok készítésével segíti a munkájukat. Figyelemmel kíséri a polgármester, alpolgármester 
napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programjait és gondoskodik azok előkészítéséről. 
Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását. Előmozdítja a 
Polgármesteri Hivatalban a belső kommunikáció javításával kapcsolatos feladatok ellátását.  
 
b)  Kommunikáció és marketing feladatok:  
 
Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenését a helyi, megyei és 
országos médiában, a médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés 
nyilvánossága érdekében. Ennek keretében szervezi a sajtómegjelenéseket, kapcsolatot tart az 
önkormányzat intézményeivel. Marketing eszközökkel segíti a Gyálról alkotott kép 
folyamatos, pozitív irányú javítását. Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal arculatának kialakításában, kiadványok készítésében, a város hivatalos honlapjának 
tervezésében. Közreműködik Gyál Város hivatalos facebook oldalán és honlapján az 
információk naprakészségének biztosításában, a honlapon a közzététel rendjének 
megfelelően.  
 
c) Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
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Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával 
összefüggő feladatok ellátását. Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más 
önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, 
koordinálását. Közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban. 
Szervezi a polgármester, alpolgármester fogadóóráit, szükség szerint közreműködik az ott 
felvetődött problémák megoldásában. Ellátja az önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető 
díjak, elismerésre történő felterjesztésekkel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat. 
Közreműködik a szakmai és lakossági fórumok szervezésében. Részt vesz a városi 
események, rendezvények tervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, 
koordinálja azok szervezését. Ellátja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
munkájával kapcsolatos ügyviteli, szervezési feladatokat (meghívók elkészítése, postázása, 
jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása).  
 
d) Stratégiai feladatok:  
 
Részt vesz a polgármesteri, alpolgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában. 
Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok 
készítésében, azok összeállításában. Részt vesz a települési fejlesztési programok, akciótervek 
készítésében, véleményezésében. Gondoskodik a feladatköreit érintő képviselő-testületi 
döntések végrehajtásáról. Figyelemmel kíséri a városi kommunikációs felületeken keresztül 
érkező lakossági javaslatokat, észrevételeket, melyeket továbbít az illetékes vezetők számára.  
 
e) Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:  
 
Közreműködik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európai Uniós tagságából adódó 
feladatainak szervezésében. Közreműködik az önkormányzat – különös tekintettel a testvér- 
és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk 
fogadásának tervezését és lebonyolítását. Közreműködik a városi delegációk külföldi 
kiutazásának szervezésében. Segíti az önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait. 
Együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő EU-s és nemzetközi kapcsolatokat ápoló 
civil szervezetekkel. Közreműködik az Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárásában és 
előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Nyomon követi a 
pályázati források felhasználását, elvégzi az elszámolásokat. Segíti a nem önkormányzati 
szervekkel közös pályázatok előkészítését.  
 
f) Egyéb feladatok:  
 
Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott, a kabinet munkáját érintő 
előterjesztéseket és elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat. Elvégzi a Gyáli Élet 
Program keretében előirányzott támogatások szükséges beszerzések, megrendelések 
ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és 
Humánpolitikai Iroda közreműködésével. Elvégzi a munkájával összefüggő reprezentációs és 
egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi és Adó Iroda részére történő 
dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Humánpolitikai Iroda 
közreműködésével. Elvégzi a dolgozói elégedettségi kérdőívekkel és azok kiértékelésével 
kapcsolatos feladatokat. 
 

VI) JOGI ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYELETI IRODA 
18./A.§ 
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(1) Az Iroda feladatai 
 

− a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok 
végzése, a támogatások nyújtásával kapcsolatos teendők intézése, a Gyáli Élet 
Program rendeletben rögzített Gyáli Egyetemista Programhoz kapcsolódó 
támogatással összefüggő ügyintézés; 

− köznevelési-, közművelődési-, egészségügyi- és a szociális intézményekre vonatkozó 
fenntartói döntések előkészítése, az ágazati jogszabályok figyelemmel kísérése; 

− az intézményvezetők kiválasztásával kapcsolatos pályázati eljárás lebonyolítása; 
− az intézményi dokumentumok ellenőrzése (SZMSZ, szakmai program, nevelési 

program, szabályzatok, megállapodások, kinevezések, munkatervek); 
− Alapító Okiratok aktualizálása, törzskönyvi bejegyeztetése, 
− az intézmények személyi állományának – jogszabályi előírások alapján – történő 

figyelemmel kísérése, beiskolázási tervek ellenőrzése; 
− az intézmények beszámolóinak bekérése, előterjesztése; 
− az intézmények statisztikáinak ellenőrzése; 
− KSH statisztikák ellenőrzése, benyújtása az egészségügy-, a szociális- és a 

közművelődés területén; 
− szerződéskötések a gyermek háziorvosi, a felnőtt háziorvosi és a fogorvosi területi 

ellátási kötelezettség és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásban való részvétel 
vállalása tárgyában; 

− működési engedélyek módosításával kapcsolatos teendők (a bölcsőde és a szociális 
intézmények vonatkozásában),  

− helyszíni szakmai ellenőrzések végzése a köznevelési- és a szociális intézményeknél 
az intézményi normatív támogatások jogszerű igénybevétele érdekében, 
adatszolgáltatás a helyi pénzügyi iroda részére; 

− az intézmények hatósági ellenőrzésekor a fenntartó képviselete, az ellenőrzéshez 
bekért dokumentumok előkészítése; 

− óvodai- és bölcsődei beiratkozással kapcsolatos feladatok végzése, a felvétel 
időpontjának és a nyári nyitva tartás/zárás döntéshozatalának előkészítése, a 
beiratkozással kapcsolatos hirdetmény elkészítése, közzététele, az iskolába menők és 
az óvodában maradók, valamint a bölcsődében maradó óvodakötelesek nyilvántartása, 

− a kötelező óvodáztatás ügyében a szülők folyamatos tájékoztatása; 
− óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartásának vezetése; 
− az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatos ügyekben az 

intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő - fenntartóhoz 
benyújtott - felülvizsgálati kérelmének intézése, a másodfokú döntés előkészítése; 

− bizottság szervezése, amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát; 

− családi napközik nyilvántartásának vezetése; 
− területi ellátási kötelezettséggel érintett háziorvosi és fogorvosi körzetek 

lakosságszámának jelentése; 
− a bölcsődei felvételekkel és a bölcsődéből való kizárással kapcsolatos ügyekben az 

intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő - fenntartóhoz 
benyújtott - felülvizsgálati kérelmének intézése, a másodfokú döntés előkészítése; 

− a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenység ellenőrzése, segítése, a 
gyermekbalesetek jegyzőkönyveinek bekérése; 

− a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek szüleinek fogadása, a felmerülő problémáik 
megoldása érdekében segítségnyújtás; 



17 
 

− a nyári (révfülöpi) táborozással- valamint a nyári napközi támogatásával és az iskolai 
alapítványok támogatásával kapcsolatos teendők intézése; 

− jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel 
és a családsegítéssel kapcsolatos havi, negyedéves és féléves jelentési kötelezettségek 
teljesítése, továbbá ezen szolgáltatások ügyében segítséget kérő ügyfelek 
tájékoztatása, segítése,  

− jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetés 
ügyekben az intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő - 
fenntartóhoz benyújtott - felülvizsgálati kérelmének intézése, a másodfokú döntés 
előkészítése, 

− adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása. 
(2) Az Aljegyző ellátja a választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során 

- választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése, 
- helyi választási iroda megszervezése.  

 
VII. Városfejlesztési Iroda 

18./B.§ 
 

Az Iroda által ellátott feladatok: 
- ellátja a beruházói feladatokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló 
létesítmények esetében, ezen belül 

 - a beruházás előkészítését, 
 - a terveztetést,  
 - a kivitelezési munkák pályáztatását, közbeszerzésre velő előkészítését, 
 - a kivitelezés szerződéskötésre, megrendelésre való előkészítését,  
 - a kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzését, 
 - az elkészült munkák átvételét, 

             - gondoskodik a beruházás mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosításáról,  
- ellátja a beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív, információs feladatokat 
(hirdetmények közzététele, kapcsolattartás lakossággal, vállalkozókkal), 
- biztosítja a beruházások fenntartásának koordinációját, ide nem értve a konkrét 
üzemeltetést. 
- pályázati és egyéb források felkutatása a városfejlesztési célok érdekében, ezen 
pályázatok előkészítése, valamint szükség esetén a projektmenedzseri feladatok ellátása, 
- ellátja a Kistérségi Szolgáltató Központ (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
üzemeltetésével kapcsolatos műszaki jellegű gondnoksági feladatokat, amelyek nem 
tartoznak a Szervezési és Humánpolitikai Iroda feladatkörébe. 

 
VI. 

A HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE  
Általános szabályok  

19.§ 
 

(1) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezekre épülő Hivatali SZMSZ, a belső 
szabályzatok, valamint a képviselő-testület és a Polgármester döntései, továbbá a 
Polgármester és a Jegyző utasításai határozzák meg.  

(2) A vezető, az ügyintéző, az ügykezelő és munkavállaló feladatait a Hivatali SZMSZ és 
a munkaköri leírás szabályozza. 

(3) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – egyebek mellett 
– tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a 



18 
 

munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 
helyettesítés módját. 

(4) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a 
Kttv. rendelkezéseit. 

 
Munkarend és ügyfélfogadás 

20.§ 
 
(1) A Hivatal dolgozói munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét külön rendelet 

tartalmazza.  
(2) Az országgyűlési képviselőket, a képviselő-testület tagjait, a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselőket ügyfélfogadási időn kívül is soron kívül fogadni kell és 
részükre a szükséges felvilágosítást meg kell adni.  

(3) A Polgármester és a Jegyző minden hónap első szerdáján 13.00 órától 18.00 óráig 
ügyfélfogadást tart. 

(4) Az irodavezetők gondoskodnak arról, hogy a fogadónapokon, valamint az általános 
ügyfélfogadási időben az iroda feladatkörébe tartozó kérdésben felvilágosításra, 
intézkedésre jogosult ügyintézők a munkahelyükön tartózkodjanak. 

 
A kiadmányozás rendje 

21.§ 
 

(1)  Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. 
(2)  A jogszabályban meghatározott hatáskörében 

a) a Polgármester (saját és átruházott hatáskörben), 
b) a Jegyző, 
c) az anyakönyvvezető 
kiadmányoz.  

(3) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét részben vagy egészben átruházhatja, az 
átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog 
tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának a személyét 
és felelősségét. 

(4) A Polgármester és a Jegyző a kiadmányozás rendjét kiadmányozási szabályzatban 
állapítja meg, amely tartalmazza azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti 
egységek vezetői a Hivatal képviselőjeként járhatnak el. 

 
A helyettesítés rendje 

22.§ 
(1) A Jegyzőt akadályoztatása, távolléte vagy a jegyzői tisztség ideiglenes betöltetlensége 

esetén a Polgármester által kinevezett Aljegyző helyettesíti. 
(2) A gazdasági vezetőt akadályoztatása, távolléte vagy a tisztség ideiglenes 

betöltetlensége esetén a Pénzügyi és Adó Iroda Számviteli Csoportjának vezetője 
helyettesíti. 

(3) Az irodavezetőt az irodavezető-helyettes, vagy – a Jegyző egyetértésével – az adott 
tárgykörért felelős csoportvezető, illetve kijelölt munkatárs helyettesíti. 

(4) A csoportvezetőt a munkaköri leírása szerinti ügyintéző helyettesíti. 
(5) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint 

helyettesítik egymást.  
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A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
23.§ 

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a köztisztviselők és ügykezelők tekintetében a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 
 

Az adatvédelmi tevékenység irányítása 
24.§ 

A Hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a 
közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységet a Jegyző által kijelölt 
adatvédelmi tisztviselő látja el a Hivatal belső szabályzataiban, valamint a munkaköri 
leírásában foglaltaknak megfelelően.  
 

Belső ellenőrzés  
25.§ 

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a hivatal megbízási szerződés útján, külső szakértő 
bevonásával gondoskodik, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően. 
 

VII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

26.§ 
 
(1) Jelen Hivatali SZMSZ 2015. július 1.napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 261/2012. (XII.13.) sz. 

határozatával jóváhagyott Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.  
 
Gyál, 2015. május 29. 

 
 

Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
 
 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza a 
145/2015.(VI.25.), 173/2017.(VIII.14.), 9/2018.(I.25.), 159/2018.(IX.27.) és a 
184/2018.(X.25.), 200/2019.(XI.28.), 38/2020.(II.27.), ../2020.(X.29.) sz. határozatokkal 
elfogadott módosításokat. 

 
Gyál, 2020. november 2. 

 
Rozgonyi Erik 

   címzetes főjegyző 
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GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 
 

1. a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábra 
2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök  

 
 

1. melléklet 
 

A Hivatal szervezeti ábrája 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
       
       
 
 
 
 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

Főépítész 

 Alpolgármester 
Polgármester 

Aljegyző 

 Jegyző 

Belső ellenőr 

Polgármesteri 
Kabinet 

Igazgatási Iroda 

Főépítészi Iroda 
 

Jogi és 
Intézményfelügyeleti 

Iroda 
 

Pénzügyi és Adó Iroda 
Szervezési és 

Humánpolitikai Iroda 
 

Városfejlesztési Iroda 
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2.melléklet 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó  

munkakörök 

1)       Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni: 

- jegyző, aljegyző 
- Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője. 

  

2)       2 évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni  

- irodavezetők, irodavezető-helyettesek,  
- a Pénzügyi és Adó Iroda valamennyi köztisztviselője  

  

3)      5 évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a Hivatal minden köztisztviselője, aki nem 
tartozik az 1. és 2. pontok hatálya alá.  
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2.sz.melléklet 

 
A GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

 
1.§ A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 
SZMSZ) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ (1) A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt 
alaptevékenységek a következők: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások” 
 
2. § Az SZMSZ 8. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ (5) A Pénzügyi és Adó Iroda csoportokra tagozódik, az iroda tevékenységének 
koordinálását az irodavezető látja el, munkáját az irodavezető-helyettes segíti. A csoportot a 
csoportvezető vezeti.” 
 
3. § Fenti módosítások 2020. november 1. napján lépnek hatályba. 
 

Gyál, 2020. október 6. 
 
 
 

Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
polgármester címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 



 
 
 Tárgy: Javaslat sportcsarnok és szálloda 

folyamatos működésének megszilárdításához 
pénzügyi fedezet biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2020.(II.27.) sz. határozatával fogadta el a sportcsarnok 
és szálloda üzemeltetésével megbízott Gyáli-Városgazda Kft. 2020. évi üzleti tervét. A COVID-19 miatt 
kialakult járványhelyzet súlyos károkat okozott a Gyáli Sportcsarnok és A22 Hotel életében. Ahhoz, hogy az 
üzemelés folyamatossága biztosítható legyen és a sportlétesítményt használó Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
diákjai, illetve a gyáli és egyéb csapatok sportolói továbbra is élvezhessék a létesítmény nyújtotta lehetőségeket, 
a 88/2020.(VI.25.) sz. önkormányzati határozatban eldöntött 5.882.000,-Ft tagi kölcsönön felül további fedezet 
biztosítása szükséges. 
 
Jelenlegi helyzetben a gazdasági szereplők közül a sportéletben tevékenykedők, illetve a turizmus és 
vendéglátásban dolgozó vállalatok szenvedték el a legnagyobb veszteségeket. A létesítmény két kiemelt 
tevékenységi köre ebbe a két ágazatba tartozik. A nyári időszakban az élet kezdett ismét visszatérni a korábban 
megszokotthoz, ezek jól kivehetők a Gyáli-Városgazda Kft. adott időszakra vonatkozó, jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező kimutatásából is, hiszen augusztusban már nyereséget termelt a létesítmény. Azonban a 
kezdeti kilábalás után szeptembertől, a fertőzöttségi adatok látva sajnos várhatóan, a helyzet rosszabbodni 
kezdett. Az 1.számú mellékletben és az ahhoz kapcsolódó grafikonon jól láthatóak, hogy mely hónapokban állt 
le az élet (március-április-május-június), illetve mely hónapokban kezdett átfordulni pozitívba az intézmény 
pénzügyi helyzete (július, augusztus). 
 
Ahhoz, hogy a Gyáli-Városgazda Kft. biztosíthassa a létesítmény hosszú távú működését, átlagosan havonta 
5.000e Ft bevételre van szüksége, melyet a jelenlegi forgalma csak részben tud fedezni. Amennyiben a 
vírushelyzet rosszabbodik, úgy a létesítmény bevételei a sorozatos rendezvénylemondások és korlátozások miatt 
gyengülhetnek. A városvezetők és a létesítményvezető folyamatosan nyomon követik az Operatív Törzs 
tájékoztatását, és a szerint járnak el. Jelenlegi adatok alapján a sportcsarnok és szálloda folyamatos működésének 
biztosításához a 2021. évi üzleti terv elfogadásáig 20 000 e Ft-ra van szüksége. Ezt az összeget a vállalkozás tagi 
kölcsön formájában szeretné igénybe venni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Ady E. u. 22.) részére, 
mint a Kft. egyszemélyes alapítója, a sportcsarnok és szálloda folyamatos üzemeltetésének biztosításához 
20.000.000.- Ft tagi kölcsönt biztosít a 2020. évi költségvetés 2. sz. mellékletének működési bevétel során az 
F:C:C. kompenzációs jutalék többletbevétele és a 6. sz. mellékletének Gyál, Városközpont engedélyezési és 
kiviteli terv során tervezett és fel nem használt összegei terhére 2022. december 31. lejárattal. Az összeg 
folyósítása egyösszegben, a szerződés aláírása után történhet.  
  
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Lendvai György, Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság     
Az előterjesztést készítette: Lendvai György 
 
Gyál, 2020. október  8. 

   Lendvai György        
       Ügyvezető     

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
      
                                                                                                   
 Diera Éva 
                                                                                                                       irodavezető 
  Pénzügyi és Adó Iroda  



2019.év 06 2019.év 07 2019.év 08 2019.év 09 2019.év 10 2019.év 11 2019.év 12 2020.év 01 2020.év 02 2020.év 03 2020.év 04 2020.év 05 2020.év 06 2020.év 07 2020.év 08 2020.év 09 összesen
Bevétel 10 000 Ft          53 622 Ft          1 783 188 Ft    1 482 722 Ft    2 921 091 Ft    774 661 Ft       206 866 Ft       124 409 Ft       459 177 Ft       4 648 697 Ft    6 003 167 Ft    2 435 980 Ft    20 903 580 Ft     
Anyagköltség (irodaszer, villany, gáz, víz ) 9 313 Ft        84 478 Ft          162 676 Ft       37 537 Ft          129 459 Ft       50 771 Ft          164 180 Ft       1 600 032 Ft    3 255 705 Ft    251 762 Ft       273 307 Ft       519 182 Ft       310 748 Ft       268 957 Ft       7 118 107 Ft       
Igénybe vett szolg.  (ügyvéd, örzés, takarítás, arculat, 
reklám, karbantartás, weblap, szoftverbérlet) 280 000 Ft       22 000 Ft      22 000 Ft      838 991 Ft       1 637 979 Ft    1 972 435 Ft    2 277 598 Ft    2 050 701 Ft    1 929 086 Ft    2 587 801 Ft    2 381 936 Ft    2 005 194 Ft    2 011 585 Ft    2 953 948 Ft    2 304 877 Ft    2 408 737 Ft    27 684 868 Ft     
Egyéb szolgáltatások (bankktg, biztosítás) 92 240 Ft          6 499 Ft        9 113 Ft        520 615 Ft       24 471 Ft          46 920 Ft          45 334 Ft          1 081 058 Ft    30 853 Ft         33 262 Ft          25 070 Ft          39 125 Ft          74 969 Ft          38 876 Ft          42 372 Ft         1 613 500 Ft    3 724 277 Ft       
Bérköltség 752 000 Ft       752 000 Ft    790 095 Ft    952 000 Ft       952 000 Ft       1 052 000 Ft    1 052 000 Ft    1 089 600 Ft    1 189 600 Ft    1 189 600 Ft    1 189 600 Ft    1 189 600 Ft    1 189 600 Ft    1 189 600 Ft    1 189 600 Ft    1 189 600 Ft    16 908 495 Ft     
Személyi Jellegű egyéb kif.(üzemorvos, béren kívüli 
juttatás) 10 800 Ft          173 075 Ft       
Bérjárulék 157 920 Ft       142 880 Ft    150 118 Ft    152 570 Ft       152 570 Ft       171 570 Ft       171 570 Ft       176 434 Ft       221 772 Ft       195 434 Ft       195 434 Ft       195 434 Ft       195 434 Ft       174 862 Ft       174 862 Ft       174 862 Ft       2 803 726 Ft       
Amortizáció 91 502 Ft          23 616 Ft         161 767 Ft       418 730 Ft       227 931 Ft       923 546 Ft          
Alvállalkozó 1 699 162 Ft    1 143 333 Ft    716 667 Ft       3 559 162 Ft       
Költség összesen 1 282 160 Ft    932 692 Ft    971 326 Ft    2 548 654 Ft    2 929 696 Ft    3 280 462 Ft    3 778 263 Ft    4 448 564 Ft    3 732 182 Ft    5 606 129 Ft    7 047 745 Ft    3 842 882 Ft    3 744 895 Ft    6 994 360 Ft    5 165 792 Ft    6 600 254 Ft    
Eredmény: 1 282 160 Ft-    932 692 Ft-    971 326 Ft-    2 548 654 Ft-    2 919 696 Ft-    3 226 840 Ft-    1 995 075 Ft-    2 965 842 Ft-    811 091 Ft-       4 831 468 Ft-    6 840 879 Ft-    3 718 473 Ft-    3 285 718 Ft-    2 345 663 Ft-    837 375 Ft       4 164 274 Ft-    41 818 601 Ft-     
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Gyáli-Városgazda Kft. bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019.06-2020.09

Bevétel Költség összesen



Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2019. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2020. évi 
munkaterve alapján a 2020. októberi ülésen tárgyalja és dönt a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2019/2020. gondozási 
évéről szóló átfogó beszámolójának elfogadásáról. 
 
Az intézményvezető által összeállított beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2019/2020. gondozási évéről 
készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 

Gyál, 2020. szeptember 23. 

                               Nagy József Elek 
                               alpolgármester 
 



 

 

BÖLCSŐDEI BESZÁMOLÓ 

2019/2020. GONDOZÁSI ÉVRE VONATKOZÓAN 

 

 

Intézmény neve: Gyáli Bóbita Bölcsőde 

Címe: 2360 Gyál, Klapka György utca 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentum jellege: nyilvános 

Dokumentum megtalálható: (honlap) 

Készült: (példány száma) 

Iktatószám: 

 

Dátum: 

 

 

Készítette: (intézményvezető, aláírása, bélyegzőlenyomat) 
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I. Gondozási folyamatok 
 

Tervezés 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (szakmai 
program, intézményi éves munkaterv elkészítése) 

Elvárás Az éves munkaterv összhangban van a 
stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

Az éves munkaterv a bölcsődei 
csoportok létszámához igazodva, a 
szakmai protokollnak megfelelően, 
illetve a legmegfelelőbb munkavégzés 
kivitelezése szempontjából került 
kidolgozásra. 

 

Erősségek 

A kisgyermeknevelők szaktudásuknak megfelelően végzik a nevelési- gondozási 
feladatokat. 

A bölcsődei dajkák nagy hangsúlyt fektetnek a kisgyermeknevelők munkájának 
támogatására és az épület tisztaságára és folyamatos fertőtlenítésére. 

A szülőkkel történő kapcsolattartás, illetve a kooperatív együttműködés a 
gondozási év folyamán pozitívan valósult meg. A szülőkkel közösen kellemes és 
ünnepi hangulatú karácsony előtti kézműves délutánra került sor. 

A szülők és gyermekek nagy örömére és megelégedésére a csoportok aktívan 
használták a tornaszobát és sószobát. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok 

A bölcsődei csoportokba magasabb szintre emelni a zenei anyanyelvi nevelés adta 
lehetőségeket. 

A kisgyermeknevelők szoros együttműködése, pontos kommunikációja a 
gyermekek ellátásával kapcsolatban, a szülők felé. 

 

Megvalósítás 

Az intézmény működését irányító éves tervek és beszámolók viszonya 

Elvárás A gondozási év végi beszámoló 
megállapításai alapján történik a 
következő gondozási év tervezése. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

A gondozási évre kitűzött célok elérése 
sajnos minimális mértékben valósult 
meg a pandémia helyzet miatt. Az őszi 
hónapokban történt beszoktatások 
sikeres voltak. A csoportokba járó 
gyermekek és kisgyermeknevelők 
között kialakult bizalmi kapcsolat, mely 
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bensőségessé tette a bölcsőde és a 
család együttműködését. A bölcsődétől 
távol töltött időben is szoros napi 
kapcsolatban voltak egymással az 
intézmény és a bölcsődébe járó 
gyermekek családjai, segítve a 
családokat az otthon töltött hónapok 
alatt (vizuálisan, elméleti és gyakorlati 
szinten). 

 

Személyiségfejlesztés 

A gyermekek szociális hátrányai 

Elvárás Az intézmény vezetése és érintett 
kisgyermeknevelője információkkal 
rendelkezik minden gyermek szociális 
helyzetéről. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

A bölcsődébe történő felvételkor, 
családlátogatáskor és a beszoktatáskor 
már megismerik a kisgyermeknevelők a 
család helyzetét, nehézségeit, 
problémáit, működését, a gyermek 
családban elfoglalt helyét. 

Azok a gyermekek, akik a szociális 
központ javaslatára érkeznek az 
intézménybe, esetükben folyamatos a 
kapcsolattartás a családsegítővel. 

 

Közösségfejlesztés 

Intézményi közösségépítő tevékenységek 

Elvárás A szülők a megfelelő kereteken belül 
részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

Dolgozók részére szakmai- nap 
(bölcsődék napja), Közös karácsonyi 
vacsora az intézményen belül. A szülők 
között már a beszoktatás alatt kialakul 
egy „baráti kapcsolat”, mely a későbbiek 
során segíti a bölcsőde és a család 
kapcsolatának erősítését, a családi 
délutánok, közös rendezvények pozitív 
hangulatát. 
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Eredmények 

Az eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés 
eredményei: szülő, kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák) 

Elvárás Nyilvántartják és elemzik az intézményi 
eredményeket: 

helyben szokásos megfigyelésen, vagy 
más alapon megszervezett mérések 
eredményei  

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

A szülők által kitöltött kérdőív az 
intézmény és dolgozók tekintetében 
pozitív visszajelzést mutatott, melynek 
eredménye 90%-os megelégedettségről 
adott visszajelzést. A bölcsőde udvara 
júliusig nem került felújításra, melyet 
több szülő folyamatosan kifogásolt és 
hiányosságként jelzett. 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés 

Az információátadás az intézményi gyakorlata 

Elvárás Az intézmény munkatársai számára 
biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való 
hozzáférés. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

Negyedévente a kisgyermeknevelőkkel 
és dajkákkal közösen délutáni 
munkaértekezlet megtartására került 
sor A kisgyermeknevelőket érintő 
szakmai kérdésekben, változásokban 
érintett témák havi rendszereséggel 
kerültek megbeszélésre. A szakmát 
érintő újítások, jogszabályváltozások 
folyamatos nyomon követesé és a 
mindennapi nevelés- gondozás 
munkafolyamatába beépítésre kerültek 
a bölcsőde életébe. A 
kisgyermeknevelők részére belső 
könyvtár került kialakításra, mely 
mindenki számára elérhető, segítve a 
magasabb szintű munkavégzést. 
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Az intézmény külső kapcsolatai 

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 

Elvárás Az intézmény a helyben szokásos 
módon tájékoztatja külső partnereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy 
papíralapú). 

A partnerek tájékoztatását és 
véleményezési lehetőségeinek 
biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és 
fejlesztik. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

A különböző intézményekkel (Szociális 
Központ Gyermekjóléti Szakszolgálat, 
Óvodák, Önkormányzat) a 
kapcsolattartás személyesen és digitális 
úton is folyamatos volt. A gondozási év 
kezdetétől a kapcsolattartás a szülőkkel 
és az információk átadása személyesen, 
illetve a családi füzeten keresztül 
történt. Az intézményt látogató 
konduktor heti rendszereséggel 
nyomon követte az eltérő fejlődési 
ütemű gyermekeket, tanáccsal látta el a 
szülőket és a kisgyermeknevelőket. A 
járványhelyzet miatt a szülőkkel történő 
kapcsolattartás kizárólag digitális 
formában történt. A szülők által igényelt 
segítséget, támogatást, tevékenységek 
széles tárházát a kisgyermeknevelők így 
juttatták el a bölcsődébe jogviszonnyal 
rendelkező családjaikhoz.  

 

Személyi feltételek, tárgyi feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az infrastruktúra értékelése az intézmény, gondozási, fejlesztési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében 

Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a 
szakmai program megvalósításához, 
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi 
a hiányokat a fenntartó felé. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

A fenntartóval egyeztetve a nyár 
folyamán a bölcsőde udvara 
fejlesztésre, felújításra került. A 
munkálatok ideje alatt a gyermekek a 
bölcsőde teraszán tudtak 
tevékenykedni és levegőzni, melyhez a 
megelőző hónapokban beszerzésre 
került 4 nagyméretű műanyag 
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többfunkciós mozgásfejlesztő játék. A 
felújítás során gyermekek 
komfortérzetének növelése érdekében 
négy párakapu telepítése, 12 db fa 
ültetése történt mely, hangulatosabbá 
és kellemesebbé tette a nyári melegben 
a bölcsődében töltött időt. Az udvar 
teljes mértékben füvesítésre került, 
melyet az életkornak megfelelő 
telepitett játékok elhelyezésével is 
sikerült színesebbé tenni. A 
gyepszőnyeg megfelelő gondozása 
érdekében új, nagy teljesítményű 
fűnyíró került beszerzésre. 

A teraszon töltött hosszú időszak alatt 
egyértelművé vált, hogy a hátsó két 
csoportszoba (7,8) teraszának 
árnyékolója nem elegendő a gyermekek 
biztonságos levegőztetéséhez az 
időjárási viszonyokhoz igazodva (erős 
napsugárzás, szeles esős idő). Az épület 
első teraszai tetővel borított része 
alkalmas az év bármely időszakában a 
levegőztetésre, ellentétben a hátsó 
fedetlen, nyitott terasszal. A teraszok 
védő korlátjainak felújítása vagy cseréje, 
a biztonságos gyermekellátás 
érdekében egyre fontosabb. Fő 
szempont lenne a jövőben, hogy olyan 
anyag kerüljön beépítésre, mely tartós, 
karbantartási költséget és munkadíjat 
kímélő időtálló anyagból készüljön 
(VPC). 

A bölcsőde utcafronti kerítése is kopott, 
repedezett és korhadó, a kerítés elemek 
cseréje szükséges, tartós időtálló 
anyagból (VPC). 

Udvari homokozók cseréje (3 db). 
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Szervezeti feltételek 

Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a 
szükségleteket, reális képpel rendelkezik 
a nevelő munka humánerőforrás 
szükségletéről. 

A humánerőforrás szükségletben 
bekövetkező hiányt, a felmerült 
problémákat idejében jelzi a fenntartó 
számára. 

2019/2020. gondozási évben az 
alábbiak szerint valósult meg 

A gondozási évben az üresen maradt 
(CSED, Tart.táppénz) álláshelyek, 
helyettesitő, szakképzett 
kisgyermeknevelőkkel, határozott idejű 
megbízási szerződéssel kerültek 
betöltésre. 

Egy kisgyermeknevelői üres álláshely 
van a bölcsődében, mely a vírushelyzet 
miatti bizonytalan időszakban nem 
került meghirdetésre. Az 
intézményvezetői pályázat sikeresen 
zárult, 2020. augusztus 01 napjától 
betöltésre került. 

A bölcsődei nevelés szempontjából az 
anyanyelvi és zenei nevelés magasabb 
szintre emelése érdekében egy külsős 
szakember bevonásával szeretném a 
gyermekek életkorának megfelelő 
irodalmi és zenei anyagokat 
megismertetni, átadni.  A bölcsődébe a 
konduktor egyre több gyermek 
esetében végez fejlesztést, beszéd 
indítást. Egyre több a fejlesztésre 
szorulók száma, melyet a konduktor egy 
személyben nehezen tud megvalósítani, 
ezért a gyermekek legmegfelelőbb 
ellátása érdekében szükség lenne egy 
korai fejlesztésben gyakorlott 
gyógypedagógusra a bölcsőde 
mindennapi életében, saját 
szakemberként. 
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Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai  

Alapító okirat szerint ellátott feladat 

Alapító okirat szerint 

Ada
t 

Bölcsődei nevelésben 
résztvevő összes (fő) 

Alapító 
okirat 

szerinti 
maximálisan 

felvehető 
gyermekléts

zám 

Férőhel
y 

kihaszn
ált-ság 

°% 

napi 
nyitv

a 

tartás 
tól-ig 

napi 
nyitv

a-
tartás
i óra 

Bölcsőd
ei 

csoport
ok 

száma 

 18 108 95 6 17 8 

 

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 

Bölcsődés gyermekek létszám mutatói 2019/2020. gondozási év 

 december 31. május 31. 

Bölcsődés gyermekek létszáma 99 94 

Ténylegesen gyermeklétszám 
alapján meghatározott csoport 
átlaglétszám fő/csoport 

12 12 

Étkező gyermekek létszáma 99 94 

Veszélyeztetett gyermek létszáma 2 0 

Hátrányos helyzetű gyermekek 
létszáma 

0 0 

Ebből halmozottan hátrányos 
helyzetű 

0 0 

 

A gyermek adatai 

Adat Nem magyar 
állampolgárságú 

gyermek létszáma 

 

Nemek aránya 

              Fiúk Lányok 

2019.12.31. adat 0 0 0 
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Bölcsődei csoportok adatai 

Ssz. Bölcsődei csoport 
neve 

december 31. 

létszám 

1. Halacska  12 

2. Napocska  12 

3. Katica 12 

4. Pillangó 12 

5. Tulipán 11 

6. Csiga 14 

7. Gomba 13 

8. Süni 13 

 

Felvételi adatok 

Adat Beiratkozott 
gyermekek 
létszáma 

Elutasított 
gyermekek 
létszáma 

A felvételt nyert 
gyermekek 
létszáma 

A 2019/2020. 
gondozási évre 

116 15 71 

 

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel  

Adat Engedélyezett 

álláshelyek száma 

1 
kisgyermek

nevelőre 

jutó 
gyermekek 
létszáma 

Bölcsődei 
csoportba

n 
foglalkozta

tottak 
létszáma 

(fő) 

 

Engedélyez
ett 

álláshelyek 
száma 

Kisgyermeknevelő Nő Férf
i 

Technikai 

2019. 12.31.  29 19 6-7 18 0 6+2 (4 órás) 

Intézményvezetés 

Bölcsődevezetés (név szerint) 

Intézményvezető Intézményvezető-helyettes 

Balkó Kálmánné- Losoncziné Szabó 
Judit 

Balkó Kálmánné- Kovácsné Kiss Piroska 
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Nem kisgyermeknevelő munkakörben dolgozók adatai 

 

Adat 

 

Bölcsődei 
dajka 

 

Karbantart
ó/takarító 

 

Gazdasági 
ügyintéző 

 

konyhai dolgozó 

2019.12.31. 4 1+2 1 2 

 

Az bölcsődei ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei 
rendezvények  

Adat Bölcsődei ünnepek, rendezvények 

Program 
megnevezése 

Program felelőse Résztvevők 
száma 

(gyerek) fő 

Résztvevők 
száma (szülő) 

fő 

 Adventi 
készülődés 

Kisgyermeknevelők 75 75 

 Mikulás várás Kisgyermeknevelők 85 0 

 Karácsonyi 
délelőtt 

Kisgyermeknevelők 78 0 

 Farsang Kisgyermeknevelők 85 95 

 

Belső ellenőrzés 

Ada
t 

Az 
ellenőrzé
s típusa 

Az 
ellenőrzés 
tartalma 

Az 
ellenőrzé

st 
végezte 

Az 
ellenőrzö
tt neve 

A 
keletkezett 
dokumentu

m 
megnevezés

e 

Az 
ellenőrzés 
eredménye 
(megfelelő 

vagy a 
fejlesztendő 

terület) 

 Belső 
ellenőrzé
s 

Az 
intézmény 
gazdálkodás
a, szervezeti 
és 
szabályozási 
rendszere, a 
költségvetés 
tervezése és 
végrehajtása
, létszám – 
és személyi 
juttatással 
való 
gazdálkodás 

Majláth 
Konrád 
Konstanti
n 

Gyáli 
Bóbita 
Bölcsőde  

Belső 
ellenőrzés, 
jelentés 
tervezet 

-Bölcsődei 
honlap 
üzemeltetés
e 

-GDPR 
alapján 
adatvédelm
i 
tájékoztató 
készítése 

-Teljesítési 
igazolások 
rendszeres 
csatolása 
szükséges 
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Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 

Akkrediált 
továbbképzésben 

résztvevők létszáma 

Nem 
akkrediált 
tovább-

képzésen 
résztvevők 
létszáma 

Tanúsít-
ványok 
száma 

Intézményi 
belső 
tudás-

megosztás 
programok 

száma 

Intézményi belső 
tudás-megosztás 

programon 
résztvevők 

száma 

4 fő 0 4 3 17 

 

Intézményi dokumentumok 

Ssz. A 
dokumentum 
megnevezése 

Elő-
terjesz

tő 

Előterj
esztés 
ideje 

A 
dokumentum 
elfogadásána

k dátuma 

Hatályba 
lépés ideje 

Ikt.szám 

1 Szakmai 
Program, 
SZMSZ 

Gyáli 
Bóbita 
Bölcső
de 

2020. 
februá
r 
hónap 

2020. február 
19. (21/2020. 
(II.19.) sz. 
SZEB 
határozat) 

2020.03.01
. 

 

2 Alapító okirat  2016. 
április 
hónap 

2016. április 
28. (79/2016. 
(IV.28.) sz. KT 
határozat) 

2016. 
május 5. 

K/1354-
14/2016. 

3 Működési 
engedély 

  2016. 
szeptember 
22.  

2016. 
szeptemb
er 26. 

PE/SZOC/11
43-9/2016. 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

A kapcsolattartás formája A program 
felelőse 

A programon 
résztvevők 

létszáma szülő 
(sz) fő 

A keletkezett 

dokumentum 
megnevezése 

Személyesen Jung 
Katalin 

1 Pedagógia vélemény 

 

Külső-belső információáramlás 

Az 
információ 

áramlás 
formája 

Felelőse Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

A keletkezett 

dokumentum 
iktatószáma 

Személyesen Vezető, 
kisgyermeknevelő 

   

Digitálisan Vezető, 
kisgyermeknevelő- 

Tevékenységek, 
mondókák, 
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szülők versek, vizuális 
lehetőségek 

Írásban Vezető, 
kisgyermeknevelő 

Gyermek 
fejlődése 

Pedagógiai 
vélemény 

 

 

Az óvoda-bölcsőde átmenet támogatása 

Adat A formája Tartalom Felelős Létszám szülő 
(sz) fő gyerek 

(gy) fő 

 Beszélgetés, 
képek 
nézegetése, 
ismeretátadás 

Szülők 
támogatása, 
segítése 

Óvodai életre 
felkészülés, 
szobatisztaságra, 
önállóságra 
nevelés 

kisgyermeknevelők 71 

 

Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) 

Ssz. Az 
eszközfejlesztés 

helyszíne 

Eszköz 
megnevezése 

Darabszáma Értéke/nettó 

1 Teraszok Nagymozgásos 
játék elemek 
bebújós játék 

4 200.000/ db 

2 Csoportszoba Gyerekkonyha 

Szerepjátékok 

Formakirakók 

4 db/ csop. 150.000.- 

3 Udvar Fa kültéri 
vonat 

1 db 220.000.- 

 

PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet) 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma 

 Honlap készítés Bölcsőde 
ismertetés, 
dokumentumok 

Vezető, 
informatikus 
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A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

Adat Tevékenység Felelős A résztvevők 
létszáma 

Értékelés 
(megfelelő vagy 

fejlesztendő 
terület) 

 Bölcsőde 
orvos 

Vezető/ 
kisgyermeknevelők 

minden gyermek státusz vizsgálat, 
fejlődés nyomon 
követése 

 

I. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése 
1. A gondozási-, tanulási-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést 
eredményezze? 

A bölcsődei nevelés országos alapprogramjának megfelelő napirend kialakítása. 

Kisgyermeknevelői munkatervek (évszakoknak megfelelően). 

Életkornak megfelelő ismeretanyag nyújtása. 

Gondozási helyzetek neveléssel összekapcsolva. 

Önállósági törekvések támogatása. 

Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a gondozási/tanulási 
folyamatba? 

A gyermekek életkori sajátosságait egyéni fejlődési ütemét, egyéni igényét 
figyelembe véve történik a gondozásba épített nevelés, mely a fejlődési 
dokumentáció vezetésében nyomon követhető. A normál fejlődési ütemtől eltérő 
fejlődési gyermekek esetében konzultáció történik a kisgyermeknevelő, 
bölcsődevezető és a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusával közösen. A 
bölcsődében és a Szakszolgálatnál történő eredményekről, szükségletekről írásban 
tájékoztatás készül a szülő részére. A konduktor javaslatait a kisgyermeknevelők 
igyekeznek a mindennapi tevékenységekbe is beilleszteni, gyakorolni, melyet a 
szülők is végezhetnek otthon az eredményes fejlődés érdekében. 

Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektívitás az intézmény 
napi gyakorlatában? 

A fejlesztőpedagógus által végzett tevékenységekről, eredményekről a gyermek 
üzenő füzetébe írásban történik a tájékoztatás, illetve személyes beszélgetés 
formájában a pedagógussal, szülővel közösen. 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy az éves gondozási, tanulási 
ütemterv, a tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek 
megfeleljenek, és hozzájáruljanak a fejlődéshez? 

A gondozási folyamatok során az egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva 
történik a mindennapi gondozásba épített nevelés. Az intézményvezető a 
kisgyermeknevelőkkel közösen az évszaknak, időjárásnak megfelelően készítik el a 
tevékenységi tervet. Figyelembe véve az adott csoportba járó gyermek életkorát, 
fejlődési ütemét, ismeretanyagát. 
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Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját 
gondozási/tanítási gyakorlatában? 

A gyermek egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve történik, minden gondozási 
folyamat során (étkezés, önállóság, szobatisztaságra nevelés) A gyermek 
személyiségének kibontakozásában fontos szerepet játszik az őt körülvevő 
személyi és tárgyi környezet. Mindezek figyelembevétele elengedhetetlenül 
szükséges a személyre szabott pedagógiai-nevelési módszerek alkalmazásához. 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs 
tevékenységébe? 

A bölcsődei Nevelés Országos Alapprogramját tekintve, illetve a szakmai 
módszertani változtatások, újítások folyamatos nyomon követésé által, melyet a 
mindennapi nevelés- gondozás folyamatába beépítve törekszünk alkalmazni a 
helyi sajátosságoknak megfelelően. 

 A bölcsőde tárgyi feltételeit folyamatosan nyomon követve (állagromlás, 
használhatatlanság, balesetveszély) támogatom a szakmai munkához szükséges 
eszközök megfelelő minőségben és mennyiségben történő beszerzését. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása? 

A vezetői jövőkép összhangban van a bölcsődei nevelés országos 
alapprogramjában foglaltakkal és a fenntartó által megfogalmazottokkal. A 
folytonosság és a megújulás egyidejű megvalósítását hangsúlyozza. 

Szervezeti működés hatékonyabbá tétele. Munkahelyi légkör folyamatos javítása. 
Belső tudásmegosztó fórum keretén belül, illetve személyes beszélgetések, 
szakmai módszerek újragondolása által. 

A partnerközpontú működés feltételrendszerének hosszú távú biztosítása 
szülőkkel, külső intézményekkel egyaránt. 

Egységes norma biztonság és stabilitás teremtése. 

Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban 
megfogalmazott célokkal? Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan 
kommunikálja az intézmény közös értékeken alapuló vezetői jövőképét, céljait? 

A pályázatban kitűzött célok eléréséhez fontos az eddigi szakmai munka, 
kapcsolatrendszer alapos megismerése és a nézetek egymáshoz közelítése, 
egységes álláspont kialakítása. 

Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési 
specialitásokat? Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző 
személyek szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni a személyes 
gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 
szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet előírásai szerint. A szakmai továbbképzés, 
amennyiben megfelelő időtartamú és intenzitású, éppen olyan fontos lehet, mint a 
szakképzettség megszerzésére irányuló képzés. Fontos, hogy ezeken a 
képzéseken az alkalmazottak ösztönzést kapjanak a kompetenciafejlődésre, a 
különböző készségek kiművelésére, új gyakorlati módszerek megismerésére. A 
résztvevők napi munkájukhoz nem csak szakmai megújulást, de egyben lelki 
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feltöltődést is kapnak a közös élmények, a közös tanulás, az új kapcsolatok révén. 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető a bölcsőde céljainak elérése 
érdekében? 

A személyes bemutatkozáson túl ismertetem az általam elképzelteket és 
elvártakat a gyermekek magas szintű ellátása érdekében nevelési- gondozási 
területen (élelmezés, szakember által vezetett foglalkozás). A családokkal történő 
kapcsolattartás személyes formái az első találkozás, a szülői értekezlet, 
bölcsődelátogatás, családlátogatás, fogadóóra, szülőcsoportos beszélgetés. Első 
találkozás alkalmával fontos a kölcsönös bizalomra épülő, partneri kapcsolat 
alapozása. Feltétel nélküli elfogadással, pozitív attitűddel, empátiával szükséges a 
szülőket is fogadni, hiteles és pontos tájékoztatást nyújtani a bölcsődébe érkező 
szülőknek, érdeklődőknek. 

Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból 
fejlesztésre szorulnak? Mi történik ezekkel? 

A humán erőforrás tekintetében a munkaidő megszervezése, a bölcsőde 
napirendjének legmegfelelőbb kialakítása. A bölcsődén belül nagy hangsúlyt 
fektetek a megfigyelésre, a gyermekek fejlődéséről vezetett dokumentáció 
szakmaiságára, a kisgyermeknevelők szakmai szókincsének erősítésére. 

Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait a megjelenő változások értelmezésében, 
megközelítésében? 

A változások, változtatások alapos megismerése után részletes tájékoztatás 
nyújtása a nevelésben részt vevő kollégák részére. Kérdések, észrevételek 
egyeztetése. 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

A szakmai és munkatársi értekezleteken arra törekszem, hogy megerősítést 
kapjanak a dolgozók abban, hogy az általunk végzett munka fontos építőköve a 
felnövekvő generációk fejlődésének, szocializációjuk szempontjából. Nagy 
hangsúlyt, odafigyelést igényelnek azok a gyermekek és családok, akiknél a 
beszoktatás nehézségekkel, problémákkal terhelt. Legfontosabb a gyermek egyéni 
igényeinek felismerése, és a csoporton belül ennek megfelelően való támogatása, 
ellátása. Saját tapasztalataim és jelen helyzetekben véleményem megfogalmazása, 
lehetőségek felajánlása, szakember megkeresése által igyekszem segíteni 
munkájukat és támogatni őket bizonytalanság esetén.  

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek 
és fejleszthető területek meghatározása? 

A vezetői programban megfogalmazott rövidtávú tervek nyomon követésével.  

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen 
témákban? Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az 
intézményvezető a szervezeti célok elérése érdekében? 

Igen a Szociális vezetőképzésen, illetve, szupervíziós és esetmegbeszélő 
csoportokban való részvétellel. Nyomon követve a legfrissebb szakmai 
változásokat igyekszem szakmai tudásomat naprakészen tartani. 
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Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja? 

A kommunikáció hatékonyságát eddig a dolgozók felém forduló kérdéseikkel, 
bizalmi kommunikációján tudom lemérni. 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermek, a kisgyermeknevelők, és 
önmaga képzése és fejlesztése iránt? 

A nevelési év folyamán lényeges és minden kisgyermeknevelőt érintő ön- és 
közösséget fejlesztő, kiszámítható metodika szerint épüljön fel a tudás bővítése 
intézményen belül és kívül. A szakmai továbbképzés, amennyiben megfelelő 
időtartamú és intenzitású, éppen olyan fontos lehet, mint a szakképzettség 
megszerzésére irányuló képzés. Fontos, hogy ezeken a képzéseken az 
alkalmazottak ösztönzést kapjanak a kompetenciafejlődésre, a különböző 
készségek kiművelésére, új gyakorlati módszerek megismerésére. A résztvevők 
napi munkájukhoz nem csak szakmai megújulást, de egyben lelki feltöltődést is 
kapnak a közös élmények, a közös tanulás, az új kapcsolatok révén. 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi 
indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? 

Az első hónapok tekintetében sikerült a szülő részére sikerült a szülői 
értekezleteket nagy számú érdeklődő jelenlétében megtartani. A beszoktatást 
érintő módosítások az egészségügyi helyzetre való tekintettel megszervezésre 
kerültek. Az érintett szülők együttműködése, önfegyelme példa értékű. A korábbi 
hónapokban kidolgozott eljárásrend további kidolgozása megtörtént a 
vírushelyzetre való prevenciós feladatok részletesebb, fokozottabb 
kivitelezéséhez. 

A bölcsődén belül a módszertani szabadság és önállóság az elsődleges szempont, 
mely a környezet kialakítása tekintetében is elvárja a kreatív és alkotó 
gondolkodást. Általános elvárás a kisgyermeknevelőktől az előkészített környezet 
pedagógiai tudatossága, az esztétikum és természetesség kiemelt szerepe, 
valamint a kreatív eszközrendszer felhasználása.   

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető 
vezetőtársaival, kollégáival? 

Szakmai, pénzügyi, kötelezettségvállalási feladatkörök és területek szerint. A 
feladatok ellátásában szoros együttműködésre törekszünk, mely az intézmény 
legmegfelelőbb működését szolgálja. 

Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a kisgyermeknevelők 
ellenőrzésében és értékelésében? 

Időszakos, véletlenszerű jenlétek során a csoportokban, szabadidős 
tevékenységekben célzott vagy véletlenszerű megfigyelések során. A tapasztaltak 
célzott megfigyelése esetén írásban és szóban történik. A megfigyelések szakmai 
kérdéseket, tevékenységeket, gondozási feladatok alapos megfigyeléseit 
tartalmazza. 

Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a 
munkatársakat és gyermekeket? 

Szakmai tudásomat, tapasztalataimat megosztom az intézmény dolgozóival, 
illetve a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve törekszünk esetükben a 
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legmegfelelőbb módszer megtalálására és a bölcsődei életbe történő beépítésre. A 
megfigyelések tapasztalatait, eltéréseket, különbözőségeket munkatársi 
értekezletek alkalmával egyeztetve igyekszem az álláspontokat egymáshoz 
közelíteni a szakmai előírásoknak megfelelően. A dolgozók szakmai munkájának 
elismeréséhez dicséretet, támogatást, megerősítést nyújtok, mely a 
kisgyermeknevelői szakma elismerését is növeli. 

Bölcsődék napja alkalmával a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
a dolgozók a szakmai ismereteken túl csapatépítő tevékenységben és aktív 
kikapcsolódásban is részesüljenek. 

Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott 
vezetésre épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? 
Hogyan koordinálja az együttműködést? 

A közös eredmények elérésének fontos alappillére az egymás iránti tisztelet, 
bizalom, munkakörtől függetlenül. A szakmai munka szempontjából 
csoportvezetők kijelölésével igyekeztünk a folyamatos szakmai újítások és 
információk átadásával minden kollégát megfelelően tájékoztatni. 

Észrevételeiket, kérdéseiket munkatársi értekezletek keretén belül és egyéni 
beszélgetés formájában vitattuk meg. Az önállóság erősítése érdekében önként 
vállalt feladatokkal munkafolyamatok megszervezésével igyekeztünk erősíteni 
személyiségüket, önbizalmukat. A megszervezésre került programokra minden 
dolgozót igyekeztünk bevonni, mely erősíti a csapathoz tartozás érzését. 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben? 
Milyen módon biztosítja és támogatja az érintetteket, a munkatársakat, az 
intézmény igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését? 

Az intézmény állapotát és állagát folyamatos figyelemmel kísérve, illetve a 
dolgozók jelzései alapján mérjük fel a fejlesztési szükségleteket. Az intézmény 
eddigi kialakult arculata szerint hangsúlyt fektetünk az új dolgozók 
beilleszkedésére támogatva őket az intézmény szakmai munkájának magas szintű 
megismerésében és átvételében. 

A kisgyermeknevelők részére belső továbbképzés keretében esetmegbeszélő 
délutánokat szerveztünk. A külső továbbképzések választásánál hangsúlyt 
fektettünk a korosztályt leginkább érintő témák megválasztására, kommunikáció-
személyiségfejlesztés szempontjából. 

Hogyan gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással, hogyan kezeli a 
szükséges változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)? 

A Működési engedélyben meghatározott létszámnak megfelelően biztosítjuk a 
bölcsőde működését. Létszámhiány esetén átcsoportosítással, munkaidő 
átszervezéssel törekszünk a gyermekek legmegfelelőbb ellátására. Fiatal 
érdeklődök esetén a pandémiás helyzettől függően közösségi szolgálathoz 
biztosítunk lehetőséget. 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a 
kisgyermeknevelőket? 

A döntés tartalmát illetően az intézményvezető csak a szakmai részre 
vonatkozóan kéri ki a kisgyermeknevelők véleményét. 

A döntések meghozatalánál szem előtt tartja a kisgyermeknevelők visszajelzéseit, 
tapasztalatait. 
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Mit tesz a nyugodt, munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra 
megteremtése érdekében? 

A bölcsődén belül a módszertani szabadság és önállóság segíti a kreatív és alkotó 
gondolkodást. Az esztétikusan előkészített környezet pedagógia tudatossága, a 
természetesség kiemelt szerepe, a kreatív eszközrendszer szabad felhasználása a 
csoportszobai dekorációkban, gyermekek életkorának megfelelő berendezés 
kialakításában erősiti a kisgyermeknevelők egyéni elképzeléseinek megvalósítását. 
A szakmai feltételek biztosításán túl a humánerőforrás biztosításával, bizalomra, 
őszinteségre épülő kollegális kapcsolat kialakításával és a közös programok 
szervezésével, mely csapatépítő hatással bír. 

Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös 
célok elérése érdekében? 

Igen a szakmai munka egységének megteremtése érdekében hospitálások 
történnek az intézményen belüli csoportokban, melyet követően a tapasztalatokat 
megosztva igyekszünk minden kisgyermeknevelő álláspontját egymáshoz 
közelíteni.  

A külső továbbképzéseken való részvételek után munkatársi értekezlet keretében 
megosztják tapasztalataikat, új szakmai ismeretüket, innovációs lehetőségeket. 
Nem csak szakmai megújulást, de egyben lelki feltöltődést is kapnak a közös 
élmények, tapasztalatok, esetmegbeszélések révén. 

 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

Folyamatosan nyomon követve az erre kialakított, internetes felületen szakmai 
tudásmegosztó fórumokat, a szakmai egyesület tájékoztatóit, illetve a jogszabály 
változásokat. 

Az önkormányzat Jogi és Intézményfelügyeleti Irodájával folyamatos 
kapcsolattartás az intézményt érintő jogszabály változásokról, módosításokról. 

Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

A szülők irányába a tájékoztatás a honlapon keresztül, szülői értekezleteken, írásos 
formában történik. 

Fenntartó felé jelentések, beszámolók leadásával. 

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és 
eszközök, fizikai környezet)? 

A gyerekek érdekeinek megfelelő biztonságos és praktikus térkialakítások, minden 
rendelkezésre álló helyiség célszerű és ötletes kihasználása, a felújításokban rejlő 
modernizálási és esztétikai lehetőségek megragadása, a gyermekre szabott 
méretek és elérhetőségek, a tudatos eszközvásárlás azok az elvek, melyekkel az 
épületi adottságokat kívánjuk a nevelés- gondozás szolgálatába állítani. Óriási 
eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzat elkötelezett támogatásának 
köszönhetően a bölcsőde udvara egy nagyberuházás által új füvesítést, 
öntözőberendezést párakaput kapott, mely a gyermekek jó komfortérzetének 
szempontja szerint került kialakításra. 
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Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az 
intézmény pozitív arculatának kialakítását? 

Gyermekbarát, gyermekközeli környezet kialakítása az első számú alapelvünk, 
miszerint minden a gyermek érdekét szolgálja a legapróbb részletekig. A 
megfelelő környezet kialakítása; azaz a gyermek biztonsága, kényelme, önállósága, 
érdeklődése, motivációja, egyéni igénye, szülők megelégedettsége mindenben 
meghatározó. Célom, hogy olyan gyermekbarát környezet vegye őket körül, mely 
értük és róluk szól. 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát? 

Szülők és dolgozók tájékoztatása az aktuális szakmai munkáról, működési 
feltételekről, eredményekről. 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az 
intézményvezető? 

Bizalomra épülő személyes kapcsol kialakítását, folyamatos információcserével, 
szakmai megerősítéssel, támogatással. 
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Gyál, 2020…….. 

 

………………………………….. 

Pápai Mihály polgármester 

Fenntartó képviselője 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsődében 1 fő 
gyógypedagógus álláshely létesítésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetője 2020. szeptember 24. napján kelt levelében (1.sz.melléklet) azzal a 
kéréssel fordult Képviselő-testületünkhöz, hogy az intézmény álláshelyeinek számát egy fő gyógypedagógus 
álláshellyel növeljük meg. A bölcsődében az álláshelyek száma az intézmény 2013-as bővítése óta állandó: 29 fő 
álláshelyből 27 fő teljes-, míg 2 fő részmunkaidőben dolgozik az intézményben. 

Az intézményvezető mostani kérését azzal indokolta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján évről évre nő a 
bölcsődében azon gyermekek száma, amelyek életkorukból adódóan még sajátos nevelési igényű (SNI) 
diagnózis hiányában több fejlődési területen is igazoltan elmaradnak az életkoruknak megfelelő szinttől. 

Erre tekintettel jelentősen megnövekedett a pedagógiai szakszolgálat által a bölcsődébe járó gyermekeken a 
bölcsődén belül, illetve a szakszolgálatnál végzett korai fejlesztések óraszáma. 

A tapasztalatok alapján a korai fejlesztés a leghatékonyabb és legeredményesebb olyan korai komplex fejlesztési 
mód, amelyet 0-5 éves korig, de kiemelten 3 éves korig érdemes alkalmazni az erre szoruló kisgyermekeknél. 

Megfelelő szakember alkalmazásával és a gondozási igény korai felismerésével egyrészt az érintett szülőknek is 
segítséget nyújtana a bölcsőde keretein belül történő ellátás, illetve a későbbi óvodás években is nagy előnyt 
jelent, ha az érintett gyermekek célzott fejlesztésben részesülnének már a bölcsődében. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete lehetővé teszi bölcsődében 
(fenntartó döntésétől függően) a gyógypedagógus foglalkoztatását, amely fentiek alapján indokolt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt – tekintettel az intézményvezető jelzésére – hogy a Gyáli Bóbita Bölcsődében az álláshelyek 
számát egy fő gyógypedagógus álláshellyel megemeli 2021. január 1. napjától, így a Gyáli Bóbita 
Bölcsődében az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát összesen 30 főben (28 teljes-, és 
2 részmunkaidős) határozza meg, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetésében biztosítja, 

2. felhatalmazza az intézményvezetőt, és a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  2021. január 1 
Felelős:    Polgármester, Intézményvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. szeptember 24. 
 
 
          Nagy József Elek 
    alpolgármester 



Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2360 Gyál, Klapka György u. 7. 

Tel.: +36-29/340-375 
e-mail: bolcsode.gyal@gmail.com  

 

 

Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Pápai Mihály 
polgármester 
 
Nagy József Elek 
alpolgármester 
 
Gyál 
Kőrösi út 112-114. 
2360 
 
Tárgy: kérelem 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Alpolgármester Úr! 

 
 

Jogszabályon alapuló kérelmem a Gyáli Bóbita Bölcsőde foglalkoztatott létszámának 1 fő 
gyógypedagógus fővel történő bővítésére irányul. 
 
Gyógypedagógus munkakör kialakítása  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az SNI-s gyermekek száma fokozatosan nő és a 
növekvő speciális szükségletek új, megoldandó helyzetet teremtenek számunkra. Az a 
növekvő tendencia is megállapítható, hogy az intézményben egyre több a fejlődésben 
(mozgás, beszéd) megtorpant gyermek. Azon gyermekek esetében ahol a lemaradás nem 
olyan fokú, hogy SNI-s státuszba kerüljenek, számukra is indokolt lenne a korai fejlesztés 
mielőbbi elkezdése szakemberrel irányításával.  

Az elmúlt évek során szerzett szakmai tapasztalatom és a legfrissebb tudományos 
kutatások is egyértelműen alátámasztják, hogy korai fejlesztésnél nincs eredményesebben és 
hatékonyabban kifizetődő beruházás. A kisgyermeknevelők jelzése alapján a pedagógiai 
szakszolgálat az elmúlt évek során az alábbi számok szerint végzett a bölcsődén belül, illetve 
a szakszolgálatnál korai fejlesztést. 

Nevelési év Vizsgált gyermekek száma Ellátásban részesülők száma 
2016/2017 25 25 
2017/2018 26 26 
2018/2019 21 21 
2019/2020 18 18 
2020/2021 25- felvétel sorrendjében folyamatos 15 

Ezen gyermekek szakszerű korai fejlesztése a bölcsődében lenne a legmegfelelőbb, de 
az intézmény nem rendelkezik gyógypedagógussal. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. 
számú melléklete lehetővé teszi bölcsődében (fenntartó döntésétől függően) a 
gyógypedagógus foglalkoztatását, melyet a megnövekedett igény indokolttá is tenne. 

mailto:bolcsode.gyal@gmail.com


Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2360 Gyál, Klapka György u. 7. 

Tel.: +36-29/340-375 
e-mail: bolcsode.gyal@gmail.com  

 

 

A bölcsődében dolgozó gyógypedagógus feladatai:  
 ismeri a fejlesztő munka elméleti összefüggéseit, a különféle fejlesztőprogramok, 

gyakorlatok módszertani elveit, illetve azok gyakorlati végrehajtásának formáit 
 munkája során együttműködik a kisgyermeknevelőkkel, szülőkkel és a pedagógiai 

szakszolgálat fejlesztő szakembereivel  
 együttműködik a bölcsőde vezetőjével, a bölcsőde orvosával,  
 tanácsaival segíti a nevelő, gondozó, fejlesztő munka tárgyi, személyi feltételeinek 

kialakítását  
 beszoktatás után felméri a gyermek fejlettségi szintjét, és azt megbeszéli a saját 

kisgyermeknevelőjével, valamint a szülőkkel  
 a gyermek fejlettségi szintjének megfelelően összeállítja a gyermek egyéni fejlesztési 

programját, összegyűjti a szükséges eszközöket, játékokat  
 a kisgyermeknevelőknek bemutatja a különböző fejlesztő feladatokat, azok gyakorlati 

kivitelezését, szükség esetén egyéni fejlesztést végez 
 a gyermek egyéni dokumentációjában rögzíti a fejlesztés során tapasztaltakat, 

fejlődéseket 
 a foglalkozások módszertani elveit, célját elfogadtatja a "saját" kisgyermeknevelőkkel, 

biztosítja számukra a lehetőségekhez mért változtatás jogát (eszköz, feladat mennyisége 
stb.) 

 meghatározott időközökben felméri a gyermekek fejlettségi szintjét, és azt dokumentálja 
 folyamatosan tájékozódik a gyermekről a kisgyermeknevelő által vezetett dokumentáció 

alapján, azt a saját tapasztalataival kiegészíti  
 mint a bölcsődében történő korai fejlesztésért felelős szakember, tájékoztatja a szülőt a 

gyermek fejlődéséről, a fejlesztés várható eredményeiről, szükség szerint segítséget nyújt, 
tanácsot ad a gyermek otthoni nevelésével, fejlesztésével kapcsolatban. 

 
Kérésem az alábbi: 

Kérem a fenntartó támogatását – fentiekben leírt indokaim alapján –, hogy engedélyezze 
a Bóbita Bölcsőde létszámának 1 fővel történő megemelését gyógypedagógus munkakör 
kialakítására, továbbá biztosítsa a munkakör betöltéséhez szükséges bért és bér jellegű 
kiadásokat (munkaruha juttatás, cafeteria, gyógypedagógiai pótlék). 
 
Gyál, 2020. október 21.   

 
Tisztelettel: 
 
 
 

Losoncziné Szabó Judit 
intézményvezető 

 

mailto:bolcsode.gyal@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2019/2020. 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 Tátika Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1.sz.melléklet) a 2019/2020. nevelési évre 
– 2019. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2019. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2020. évi 
munkaterve alapján a 2020. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2019/2020. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 2019/2020. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
 
G y á l, 2020. szeptember 21.  
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
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1. Pedagógiai folyamtok 

Tervezés 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP. továbbképzési program, 
beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése) 
 

Elvárás Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 
 
2019/2020. 
nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 
valósult 
meg 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak koherens kialakítását. A tervek elkészítése a nevelőtestület 
bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra 
időben megtörténik. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és 
operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel a nevelőtestület jogszabályban rögzített jogköreit 
biztosítottam. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak 
oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Az operatív tervezés a 
stratégiai célok megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 
követhető /SZMSZ, HÁZIREND, PP, MUNKATERVEK/.  
A nevelési év során az óvoda stratégiai dokumentumaiban bővítés történt, 
Pandémiás terv elkészítésével: intézkedési terv célja az volt, hogy az óvoda 
normál működéséhez szükséges szolgáltatásrendszer koronavírus járvány alatti 
megőrzése érdekében: 

- felhívja az Óvodával kapcsolatba állók figyelmét a járvány 
következtében várhatóan jelentkező problémákra, 

- biztosítson megfelelő szemléletet az Óvodával kapcsolatban állók 
számára a helyzet értékeléséhez és a megfelelő előkészületek 
megtételéhez, 

- mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, amely szükséges és 
alkalmas az alapfeladatok ellátása közben a járvány terjedésének 
minimalizálására. 

Elkészítettük „Intézményünk módszertani ajánlását az óvodapedagógusok 
részére a koronavírus-járvány időszakára az elrendelt rendkívüli szünetre” 
2020. március 23-tól visszavonásig lehetővé tettük intézményünkben - a 
távmunka végzését. A távmunka végzés határozatlan időre került 
megállapításra. A távmunka végzés során rendkívüli esetben bárki 
berendelhető volt, ezért a rendelkezésre állást mindenki részére elrendeltem. 
Az előírt feladatok elvégzése az óvodapedagógusok feladata volt, 
ellenőrzésüket én végeztem.  
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Megvalósítás 

Az intézmény működését irányító éves tervek és beszámolók viszonya 
Elvárás A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési 

év tervezése. 
 
2019/20
20. 
nevelési 
évben 
az 
alábbiak 
szerint 
valósult 
meg 

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a 
stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a továbbképzési terv, 
Pandémiás terv részeként megírt- MÓDSZERTANI ajánlás). 
A távmunka végzés során elvégzendő feladatok voltak: 

• A családok informálása, pedagógiai segítése, támogatása a válsághelyzetben, 
a családi életrend tiszteletben tartásával.  

• Az óvodások megszokott életrendjének más, kényszerű körülmények közé 
helyezésében megtalálni a módját annak, hogy a gyermekek 
 izgalmas, motiváló hatású élményekhez jussanak.  

• Az óvodapedagógusok számára kihívást jelentő feladatban való helytállással 
történő sikerélményhez juttatás, személyes szakmai fejlődés, kiemelten a 
kommunikációs képességek, és az IKT, digitális kompetenciák terén.  

• A teljes óvodai közösség összekovácsolása a folyamatos kapcsolattartás, 
együttműködés országos és óvodai szintű közös célok érdekében.  

• A felelős, szabálykövető alkalmazotti, szülői - állampolgári magatartás 
motiválása, támogatása.  

I.  Szülők tájékoztatása  
1. Aktuális, naprakész tájékoztatás történt az óvodákat, óvoda egészét érintő 

hivatalos, hatóságok, fenntartó által elrendelt információkról, felelős 
állampolgári magatartásról.  

2. Tájékoztatás formája a Koronavírusról felnőtteknek plakáton, és 
gyerekeknek, gyerek nyelven, videón. A helyes kézmosás rajzos ábrán és 
kézmosó versike közzététele gyerekeknek. „Maradj otthon!” felhívás.  

3. Szülők tájékoztatása az online óvodai működésről.  

II.  Online óvodai élet megtervezése, megszervezése  

• Törekedtünk a családokkal az inkluzív kapcsolattartásra: nagyon sokféle, 
különböző élethelyzetben és informatikai feltételekkel rendelkező családot 
szólítottunk meg online, arany középút tartásával.   

• Az online ovi programját úgy állítottuk össze, hogy este találkozzanak 
valamilyen tartalommal, amivel a gyermek aztán másnap napközben akár 
önállóan is tovább tevékenykedhet, amikor a szülőnek kötelezettségei vannak 
nagyobb testvérrel, vagy saját munkavégzése miatt.  

• Egy általános, intézményi szinten egységes kereteket tartalmazó online 
óvodai munkát terveztünk, amit aztán korcsoportonként lehetett megtölteni 
konkrét tartalommal.  

• Online elérhetőek voltunk, vezetői szinten és pedagógiai kérdésekben is. Ez 
utóbbi lehetővé tette, hogy differenciált pedagógiai ajánlásokat is tudjunk 
tenni igény esetén.  
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Az óvodapedagógusok által összeállított tartalmak.  

Ütemterv 
Üteme
zés   

Érintettek feladatai, tevékenységei  Kapcsoló
dó 
tevékenys
ég  

Példa 1.  Példa 2.  
Óvodapedag
ógus  

Szülő  Gyerme
k  

Este 
felé  

Mese 
közzététele.  
Ismert, 
témával 
kapcsolatos 
vers, 
mondóka, 
dal, 
tevékenység 
ajánlás.  

Elmeséli, 
elmondja 
élőszóban. 
Beszélget
és a 
versről, 
meséről.  

Beszélge
tés a 
versről, 
meséről.  

Verselés, 
mesélés  

Zelk 
Zoltán: A 
patak 
meséje  

Zelk Z: 
Este jó  
  
  

Másna
p kora 
délelőtt  

-  Könyv, 
újság, 
fényképek 
elérhetővé 
tétele.  

Témával 
kapcsolat
os képek,  
mozgóké
pek 
keresése, 
nézegeté
se otthon 
újságban, 
könyvbe
n, 
internete
n.  

Külső 
világ 
tevékeny 
megismeré
se  

Beszélget
és a 
vízzel 
kapcsolat
os  
családi  
élmények
ről pl. 
nyaralás, 
strandolá
s.  

Beszélget
és a 
családról, 
családi  
képek 
nézegetés
e, 
családtag
ok, 
idősebbe
k.  

Késő 
délelőtt  

-  Eszközök 
biztosítása 
Elkészült 
rajz, 
egyéb 
alkotás 
egy helyre 
gyűjtése  

Élményr
ajz vagy 
más 
alkotás a 
meséről  

Rajzolás, 
festés, 
mintázás, 
kézimunka  

Élményra
jz vagy 
más 
alkotás a 
vízről 
(tenger, 
folyó, 
patak, 
forrás, 
eső) vagy 
a családi 
nyaralásr
ól, 
kirándulá
sról 

Élményra
jz vagy 
más 
alkotás a 
családról, 
Pl.  
kistestvér 
születésér
ől, nagy-
szülőkről, 
akikre 
most 
nagyon 
vigyázun
k! 
 
 
 



6 

 

Dél 
körül  

-  Gyermek 
bevonása 
az 
előkészüle
tbe, 
elpakolásb
a Ebéd, 
házimunk
a  

Kézmosá
s verses 
gyakorlá
sa,  
terítés  
Ebéd  

Munka 
jellegű 
tevékenys
égek  
Étkezés  

    

Kora 
délutá
n  
  

Egy óra 
online 
rendelkezésr
e állás 
munkanapon 
egyéni 
pedagógiai 
kérdésekhez 
messengeren
, pedagógiai 
javaslatok  

Esetleg a 
mese, vers 
elismétlés
e pihenés 
előtt  

Pihenés  Csendes 
pihenő  

    

Késő 
délutá
n  

-  Az 
ajánlásból 
meséhez 
kapcsolód
ó 
(youtube) 
ének 
kiválasztá
sa  

Éneklés, 
spontán 
táncolás, 
mozgás 
utánzás 
szülővel, 
testvérre
l vagy 
önállóan 
(ha nem 
mennek 
a 
szabadba
)  

Ének, 
zene, 
énekes 
játék, 
gyermektá
nc  
Mozgás  

Esik az 
eső  

Kicsi 
vagyok 
én  
Tente, 
baba  
Höc, höc 
katona  
-   
babaringa
tás, 
lovagoltat
ás  

 A rendkívüli helyzeten kívül az intézmény, nevelési/tanítási céljai határozták meg a 
módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az éves tervek és beszámolók 
egymásra épültek. 

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történt a következő nevelési év 
tervezése. Az év végi mérés- értékelés intézményi összegző eredmények 
meghatározták a következő év kiemelt személyiségfejlesztő feladatait intézményi 
szinten, csoportszinten a pedagógusok a csoportnaplóban rögzítették a féléves 
tervekben.  
A csoportokban az éves tervek, ütemtervek, fél évre szóló nevelési-gondozási tervek 
az új elvárások alapján készültek. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, 
valamint a gyermeki produktumokban. 
A csoportokban mérési naptár alapján készítették a mérés-értékelést, amely fél 
évente, korcsoportonként meghatározott volt.  
Az eredmények értékelése után a csoportnaplóba és a fejlődési naplóba került 
eredmények alapján egyéni, illetve csoportos fejlesztési tervet készítenek. 
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Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe vette az intézménye 
vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az 
általa nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait, az új beiskolázási 
törvény kereteket adó intézkedéseinek betartását, hozzá történő igazodását.  
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges 
eltérések indokoltak. 

 

Értékelés 

A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban 
Elvárás A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. 
A gyermekek eredményeiről  
fejlesztő céllal folyamatosan  
visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában 
gyermeknek. 

 
2019/2020. 
nevelési 
évben az 
alábbiak 
szerint 
valósult 
meg 

– Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek 
adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer 
működik.  

– A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, 
közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

– Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki 
fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 
összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában 
rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 
fejlesztések meghatározása, újragondolása. Ezt követően az intézmény a 
mérési-értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez. 

 A prevenciós, korrekciós feladatrendszer megvalósításának területén 
feladatomnak tartottam a programunk fejezeteiben jelölt feladatok 
megvalósításának figyelemmel kísérését, újra gondolását, átértékelését. 

o Az év kezdéskor történő iskolaérettségi vizsgálatok alapján a Nevelési 
tanácsadó szakembereinek mérési-értékelési javaslatait, továbblépési 
intézkedéseit, ajánlásait 

o A mérésre, megfigyelésre alapozott hátránycsökkentést. 
o Az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés gyakorlatának erősítését 
munkamegosztásban, a feladatban részvevők között. 
o Az eredményesség érdekében, a szakszerű korai felzárkóztatást, 
szakemberek bevonásával, a szülő együttműködését. 
o Szakemberekkel való hatékony együttműködést minden rászoruló 
gyermek esetében. 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket 
érintően legalább fél évente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a 
gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli 
tapasztalata.  
Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – egyeztetés szerint. 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok 
Leendő óvodásainkat a szülőkkel együtt 2019. szeptember első hetében 
fogadták a csoportok (az időpont meghatározása a telephelyek kompetenciája). 
amikor: 
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- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett 

tevékenységekbe 
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival 

kapcsolatosan.  
1. A pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer 
bevezetéséből adódó feladatok ellátása→ a szakmai színvonal mérhető 
emelése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 

A gyermekek szociális hátrányainak 
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a 
személyiség és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása.  
Óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges. Az óvodai nevelésnek mércéje 
a gyermekek gondozottsága, a stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód 
iránti igény kialakítása. Különösen fontosnak tartjuk ezt a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek esetében. Egyéni képességfejlesztés:  

 Meleg, szeretetet sugárzó óvodai nevelés biztosított a gyerekeknek  
 A megismerő képesség fejlesztése természetes közegben szerzett tapasztalatokra épül.  
 A fejlesztendő képességnek megfelelő tevékenységet gyakoroltatunk.  
 A gyakoroltatás hosszan tartó, folyamatos, egymásra épül, fokozatosan nehezedik és 

játékos.  
 Pontosan tudjuk milyen előzetes tapasztalattal, ismerettel, magatartási jellemzőkkel 

rendelkezik a gyermek, mely területeken fejlettebb, hol vannak lemaradásai, azaz milyen 
a képességszintje.  

 Minden gyermek egyéni ütemében haladhat, önállóan tevékenykedhet.  
 A feladat önálló gondolkodásra késztet, nemcsak analóg megoldásra.  
 Önként, önkéntesen, aktívan vesznek részt a folyamatban, mert a fejlődés gyorsabb, 

eredményesebb, ha egybeesik a gyermek tevékenységvágyával.  
 Belső indítékra (érdeklődés, kíváncsiság, tudásvágy) épülő motiváció készteti a 

tevékenységre, pozitív viszony alakul ki a gyermekben a tevékenységek iránt.  
Intézményünkben nemcsak felzárkóztatás, hanem tehetséggondozás is folyik. A 
közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyerekek személyes 
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.  
Két tehetségfejlesztő foglalkozás működött a hagyományőrzés jegyében – zenei- és 
anyanyelvi képességek fejlesztése. 
 

Elvárás Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális helyzetéről. 

 
 
2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint 
valósult meg 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas 
módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok az 
intézményben. 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek feltárása érdekében fontosnak 
tartjuk a gyermekek korai, óvodáskort megelőző testi-lelki fejlődésének 
alapos megismerését. 
Szakirányú szakember is foglalkozik a gyerekekkel, mégpedig logopédus, 
fejlesztőpedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus.  
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Ezen pedagógiai tevékenységek a napirenddel való egyeztetés után, 
rendszeres időkeretben és helyszínen történnek.  
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a 
fejlesztő tevékenységgel segíteni kívánják a gyermekek minél 
egészségesebb, harmonikusabb fejlődését. Gyermekvédelmi felelősünk 
hatékony jelzőrendszeri tevékenysége segíti ez irányú zavartalan működést. 
 
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében a pedagógusok 
szorgalmazzák, hogy rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, 
gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai 
beilleszkedésüket, szociális fejlődésüket. 
Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, az 
óvodapedagógus pedig fokozottabban alkalmazza az egyéni bánásmód elvét. 
A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, 
továbbá az SNI és a beilleszkedési, tanulási, magatartás nehézséggel küzdő 
gyermekek speciálisigényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez 
igazodó legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a társadalmi beilleszkedés 
lehetőségeinek megteremtése. 
 
Az alábbi feladatok megvalósítását tartom fontosnak: 
- Végrehajtási rendeletnek megfelelő feladatellátás; 
- Az esélyegyenlőség biztosítása; 
- A legrövidebb időn belüli intézkedés a gyermekek érdekében; 
- A folyamat nyomon követését, a dokumentáció ellenőrzését; 
- Együttműködést, szakmai megbeszélések szervezését az érintett 
szakemberekkel; 
- A folyamatos fejlesztés nyomon követését – érintett szakemberek. 
Az intézmény Alapító okiratában szerepel SNI ellátás - ezen belül integráltan 
nevelhető SNI-s gyermekünk 1 fő volt ebben az évben, és 8 fő szegregált 
nevelésben részesülő autista gyermek ellátása is a feladatunk volt. 
Az elmúlt időben az SNI gyermekek fejlődését, leghatékonyabban korai 
problémafeltárással, megfelelő szakemberhez, és speciális intézménybe 
irányítással segítettük. Számukra adaptált autista gyermekek részére készült 
Pedagógiai Programot alkalmaztuk. Rendszeresen konzultáltunk segítő 
szakemberekkel. A problémák megoldásához javaslatokat, segítséget 
kértünk, folyamatosan figyelemmel kísértük a gyermekek fejlődését, 
érdekeiknek képviseletét.  
Az egyéni dokumentációk elkészítésében együttműködtünk, közvetítettünk a 
család és a szakemberek között. Intézkedéseinket dokumentáltuk. 
Közelítésünkben, hátránycsökkentő pedagógiai attitűddel felvállaltuk, 
képviseltük a gyermek érdekeit, biztosítottuk az esélyegyenlőséget.  
A hátrányok ellensúlyozását, enyhítését célzó gyakorlatot folytattunk.  
TSMT tornát tartó gyógypedagógus és fejlesztő foglalkozásokat tartó sérülés 
specifikusságnak megfelelő gyógypedagógus, kutyaterápiás kezelést végző 
szakember segítette fejlesztő, felzárkóztató munkát az autizmus spektrum 
zavarokkal küzdő gyermekekkel. Az óvodai szintű fejlesztés komplex 
módon, az egyéni és az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét szem előtt 
tartva, a szakvéleményben foglaltak, illetve a szakemberek által javasoltak 
szerint valósult meg.  
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A részképesség zavarokat a logopédus, valamint az óvodapszichológus 
útmutatásai alapján, differenciált feladatadással, mozgásos-, anyanyelvi- és 
egyéb probléma specifikus fejlesztő játékokkal kompenzáltuk.  
A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógus – fejlesztőpedagógus, konduktor 
szakemberek foglalkoztak a BTM-es gyermekeinkkel. 

 
Tudatos tervszerű munka, nagyfokú odafigyelés, egymás közötti kölcsönös 
bizalomra kell, hogy épüljön.  
Ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjünk, szükség van nem csak elméleti 
ismeretekre, hanem gyakorlati tudásra, frissítésre, szakmai rutinunk 
fejlesztésére.  
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a 
pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, 
fejlesztő munkájukban.  
Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal 
rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.  
Az intézmény támogató rendszert működtet:  
Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  
Integrációs nevelési/tanítási módszereket tanulmányoztunk. 

3. Közösségfejlesztés 

Intézményi közösségépítő tevékenységek 
Az Országos Óvodai Alapprogram, és az Óvodánk Pedagógiai Programja is tartalmazza a 

közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra az érzelmi életre vonatkozó feladatokat.  
Az óvodapedagógusok a csoportnapló heti tervében a tevékenységek tervezésekor 

néphagyomány ápolást és környezettudatosságra épülő napi szintű foglalkozásokat is tervez, 
valamint társas és közösségi fejlesztési feladatokat.  

Az óvodai gyermekek fejlődését nyomon követési rendszer is végez erre irányuló 
megfigyeléseket, részterületeket figyelünk meg a gyermeknél az együttműködési, 
alkalmazkodási képességükről.  

 
Elvárás A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

2019/2020. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Hagyományként működő rendezvényeink is csapatmunkát kívánnak és 
nagy örömömre ebben példamutató hozzá állást tanúsít, az óvoda minden 
dolgozója. 
Miközben az épületek arculatát alakítjuk, megőrizzük, erősítjük 
specifikumait. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az óvoda, mint egy 
egész egység közösségként működjön. 

- A közös programok segítik az egymás megismerését. Nevelés 
nélküli munkanapon belső továbbképzés szervezése külső 
szakember meghívásával közös élmény mindig sokat jelenet a 
közösség számára. 

- A személyi mentálhigiéné fontosságának előtérbe helyezése a jövőben 
nagyon fontos feladat lesz. 
- Belső kommunikációgyakorlatban történő fejlődése a kollégák között. 
- Korrekt intézkedési formák a kollégák között. 
- Az óvoda pszichológusa is tartott tréninget a dolgozók részére. 
- Felnőtt karácsony – közös ünneplés, megemlékezés-, nyugdíjas kollegák 
búcsúztatása, köszönet egy-egy virágcsokorral, akik jubileumot 
ünnepeltek, minősítési eljáráson vettek részt. 
Közös vacsora étteremben. 
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4. Eredmények 

Az eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, 
pedagógus, pedagógiai munkát segítők) 
 
Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség minden tagja hozzájárult. 
A nevelési feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mutatják: 
 − A csoportnaplóban megfogalmazott nevelési- tanulásértékelés. 
 − Ehhez kapcsolódóan a gyermekek nyomon követési dokumentációjának eredményei. 
Szükséges változtatás: 
– Belső hospitálási rendszer kialakítása.  

 
Elvárás Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések 
eredményei 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés 
eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) neveltségi 
mutatók 

2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint 
valósult meg 

5 kolléga tanfelügyeleti ellenőrzésére történő feladatok és két óvónő a 
minősítési eljárásra történő felkészítése, megvalósítása sok energiát vett el 
az érintettektől, valamint az egész közösség hozzájárul a sikeres 
megvalósításhoz.  
2020/21-es nevelési évben továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a 
közösséget újra felkészítsük a pedagógus önértékelés és a tanfelügyeleti 
ellenőrzésekre. 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységiek 
Elvárás A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
 
2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint valósult 
meg 

Éves tervben meghatároztuk, hogy mely területre tesszük a hangsúlyt az 
adott évben. Előadó, segítette a gyakorlati munka fejlődését. 
A munkaközösségek tevékenysége éves munkatervek alapján valósult 
meg.  
Adott területeken óvodapedagógusi kompetenciáink erősítése, 
szakmódszertani tudásunk újszerű ismeretekkel való frissítése, egységes 
tervező munka formálása zajlott.  
A szakmai munkaközösségek működésével kapcsolatos feladataim voltak: 
- A nevelőtestület felkészítése az új elvárásoknak, kihívásoknak való 
megfelelésre. 
- Eredményes munkájukhoz, szakmai fejlődésükhöz tájékozottságukhoz 
továbbképzésen, konferenciákon való részvétel támogatásával járultam 
hozzá. 
- Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok 
együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy szervezési egységben 
nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). 
- Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési 
körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az 
intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
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Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely 
tervezett és szervezett formában zajlik. 
-  A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek 
tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködtek 
egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő 
problémák megoldásában. 
Óvodánkban belső továbbképzéssel egyaránt biztosítottam az 
óvodapedagógusok szakmai fejlődését. M. Mónika TMT terapeuta, helyi 
továbbképzése nagyon sikeres, hasznos volt. Sok élménnyel lettünk 
gazdagabbak. 

Szervezeti kultúra megfelelő szinten tartása, olyan programok szervezése, amely 
lazításra, feltöltődésre, beszélgetésre egymást segítő, egymás értékeit 
megbecsülő kollektívára van szükség.  

Az információátadás az intézményi gyakorlata 
Elvárás Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 
 
2019/2020. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

- Interneten keresztül e-mailben továbbított anyagokkal, 
- Körlevélben küldött információk, amelyeket aláírásukkal jelezték, 

hogy tudomásul vették. 
- Szakmai beszélgetések, nevelés nélküli munkanapokon 

megbeszélések, belső továbbképzések szervezése. 
- Külső továbbképzés 3 fő a tanfelügyelettel kapcsolatosan. 
- Tempus alapítvány által rendezett konferencia 2 fő 
- Bozsik program továbbképzésén részt vett 1 fő 
- Felelős Gasztrohős Palánták Programban részt vett 1 fő 
– Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés, internet, 
papír alapú anyagok, megbeszélések, napi kapcsolat a dolgozókkal. 

– Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a 
témában érdekeltek. Pandémiás időszak alatt a kollégákkal való 
kapcsolattartást különböző internetes felületeken tartottuk (zárt 
facebook csoport, illetve viber elérhetőségen). 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
Elvárás Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 
2019/2020. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 
 
 

Az intézmény a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek.  

 
Az intézmény a helyben szokásos 
módon tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy 
papíralapú, újságcikk formájában).  
A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 
visszacsatolják és fejlesztik.  Rendezvények során betekintést kaphattak 
az óvoda életéről, működéséről.  
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Szülőkkel folyamatos volt a kapcsolat, Családi délután, karácsony előtti 
Adventi készülődés, közös ajándékkészítés, Nyílt Farsangi délelőtt, 
amikor a gyermekek a szüleikkel vehetnek részt a különböző vidám 
játékokon. Nyílt napok. A honlapunk új formában és tartalommal újra 
működik, naprakész, a pandémiás helyzet alatt kihasználtuk a szülőkkel 
való kapcsolattartásra is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az infrastruktúra értékelése az intézmény, nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak tükrében 
A dolgozók a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 
megfelelően alakították ki. Az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása 
példaértékű hozzáállással, szeretettel valósult meg. A gyermek igényeit, életkori sajátosságait 
figyelembe véve alakultak, szépültek a csoportok környezete. 
A jelentkező utazógyógypedagógus elkezdte a munkát heti 4 órában. Sok szülő több 
településről is érdeklődött az autista csoportba bekerülés kapcsán. 
A csoportban dolgozó kollégák nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a szülőkkel, és mindent 
megtettek a szakmai felkészültségük terén is.  
Az épületek adottságai hatékonyabb, minőségi munka emelését tette lehetővé. A tornaterem, só 
szoba, közlekedési udvarunk, a játszó udvar, a fejlesztő foglalkozások színterének teljes 
kielégítése nyugodt, kiegyensúlyozott életet biztosított.  
Udvari játékaink biztonsága érdekében a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján folyamatosan 
elvégeztetjük játszótéri eszközeink szakember által történő felülvizsgálatát.  Karbantartóink 
napi szinten ellenőrzik a játékok állapotát és szükség szerint végzik el a javításokat. 
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Szervezeti feltételek 
Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő munka 

humánerőforrás szükségletéről. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 
számára. 

 
2019/2020. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint 
valósult meg 

A kollégák elhivatottak, gyermekszeretők, hűségesek az óvodához, 
teherbírásukról, együttműködési képességeikről tettek tanúbizonyságot az 
elmúlt évben. 
 
A szülőkkel való együttműködés is rendkívüli példamutató. Két óvónő volt 
GYES-en, az egyik kollega szeptemberben már visszajött. Három óvónő 
hiányunk lett, miután K.I. januárban, V. A. kolleganőink nyugdíjba vonultak.  
Az óvónő helyettesítését pedagógus asszisztensekkel és az elrendelt 3-3 
órában, amit a törvény heti 4 órát enged.  
Gyógypedagógusunk nem volt az első hónapokban majd sikerült utazó 
gyógypedagógus kollegát alkalmazni az autista csoportban üres állás terhére. 
A logopédusunk látta el a 63 gyerek mellett a 8 autista, valamint az 1SNI-s 
gyermek számára szakértői véleményben előírt fejlesztést. Szerződéssel 
foglalkoztattunk TSMT tornát alkalmazó gyógytestnevelőt, aki segítette a 
rászoruló gyermekek fejlesztését. A Nevelési tanácsadóból két kitűnő 
szakember látta el a fejlesztő tevékenységeket, egy-egy napot voltak a két 
épületben. Az előírt fejlesztést nem tudják biztosítani ennyi idő alatt. Júliusban 
M.A. vezető helyettes helyett Sz. B. lett kinevezve. Augusztusban sikerült 1 
óvónőt és 1 gyógypedagógust felvenni, így szeptembert 3 óvónő hiánnyal – 
GYES-en lévőt – kell helyettesíteni. 

- A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. Ezen a területen szintén több időt kellett volna 
fordítani az értékelésekre. A minősített pedagógusokkal azonban teljes körű volt az 
értékelés részemről is. 

8. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 
Alapító okirat szerint 

Adat Óvodai 
nevelés

ben 
résztve-

vő 
összes 

(fő) 

Ebből a többi 
gyermekkel 

együtt 
nevelhető 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
óvodai 

nevelése 
(fő) 

Alapító 
okirat 

szerinti 
maximális

an 
felvehető 
gyermeklé

tszám 
(fő) 

Férőhely 
kihasznál

tság 
°(%) 

napi 
nyitva 

tartás tól-
ig 

napi 
nyitva

-
tartási 

óra 

Óvodai 
csoporto
k száma 

2019.10.01 
 

251  2 338 74,5 % 600 – 
1800 

12 óra 11+1 
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Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 
Óvodásgyermekek létszám mutatói 2019/2020. nevelési év  

 okt.01. május 31. 
Óvodás gyermekek létszáma (fő) 251 272 
Ténylegesen gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport átlaglétszám 
(fő/csoport) 

22 24 

SNI-vel felszorzott létszám (fő) 252 
 
 

273 

SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal 
számított csoport átlaglétszám 
(fő/csoport) 

22 24 

Étkező gyermekek létszáma (fő) 251 272 
Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 
(fő) 

8 8 

Halmozottan hátrányos helyzetű (fő) 4 4 

A gyermek adatai  
Adat Nem magyar 

állampolgárságú 

gyermek létszáma 

 

Nemek aránya 

              Fiúk Lányok 

2019.10.01. adat 2 fő 50 % 50 % 

2020.05.31. adat 2 fő 50% 50% 

Óvodai csoportok adatai 
Ssz. Óvodai csoport neve október 1. 

létszám (fő) 
SNI (fő) 

1. Pillangó 25 1 
2. Micimackó 1 6 6 
3. Méhecske 21 - 
4. Süni 22  
5. Halacska 25 - 
6. Katica 1 26 - 
7. Nyuszi 15 1 
8. Micimackó 2 21 - 
9. Kisvakond 24 - 
10. Katica 2 21 - 
11. Napocska 24 - 
12. Csiga 21 - 
 

Iskolaköteles gyermekek 
száma 

97 gyermek 

Iskolába megy 81 gyermek 

Óvodában marad 16 gyermek 
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Gyáli Tátika Óvoda 
okt. 
st. 

2019.12.31-ig 
igénybe vette 
az óvodát/fő 

3 évet nem 
töltötte be a 
St-ban van. 
(2017-ban 
született) 

7 éves 
10.01. 
után 

nem magyar 
állampolgár SNI/fő autista 

 

2020.08.01 
létsz. 

  
Klapka 
épület 

    
román 

    
  

 1. Süni 22 23 0 1 1 0 0 0    23 
2. Halacska 25 24 0 0 0 0 0 0    24 
3. Méhecske 

 
26 0 0 0 0 0 0    23 

4. Katica1 26 25 0 0 0 0 0 0    25 
5. Pillangó 25 25 0 0 0 0 1 0    25 

6. 
Micimackó1 

au. 6 7 0 0 0 0 0 7    8 
  összesen 125 130 0 1 1 0 1 7    128 
  

            
  

Bartók 
épület 

            7. Nyuszi 15 22 0 0 0 0 0 0    24 
8. Micimackó2 21 0 0 0 0 0 0 0    25 
9. Kisvakond 24 23 0 0 0 0 0 0    23 
10. Katica2 21 21 0 0 0 0 0 0    24 
11. Napocska 24 24 0 0 0 0 0 0    23 
12. Csiga 21 23 0 0 0 0 0 0    25 
  összesen 126 138 0 0 0 0 0 0    144 
Gyáli Tátika 

Óvoda 
mindösszesen 251 268 0 1 1 0 1 7 

   
272 

Felvételi adatok 
Adat Beiratkozott 

gyermekek 
létszáma 

Elutasított 
gyermekek 
létszáma 

A felvételt nyert 
gyermekek létszáma 

A 2019/2020. nevelési évre 
 

98 fő 5 fő 84 fő 

Klapka épületbe – 5+1 
autista 
 

  48 fő 

Bartók épületbe – 6 csoport   36 fő 
 
A Tátika Óvodába jelentkező gyermekek közel 94%-ának felvételi kérelmét teljesítették a tavalyi 
évben. 5 fő elutasított kisgyermekből 1 fő még nem volt óvodaköteles, a 4 fő óvodaköteles 
kisgyermek közül 3 fő nyert felvételt a Liliom-, míg 1 fő a Tulipán Óvodába nyert felvételt. 
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Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adat 

 
 

Engedélyezett 
álláshelyek száma 

 
 
 

Ténylegesen 
foglalkoztatott 

óvodapedagóguso
k létszáma 

(fő) 

 
 
 

1 pedagógusra 
jutó gyermekek 
létszáma (fő) 

Óvodai csoportban 
foglalkoztatott felsőfokú 

végzettségű 
óvodapedagógusok 

létszáma (fő) 

 
Engedélyezett 

álláshelyek 
száma 

 
Pedagógus 

(fő) 

Pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő 

(fő) 

 
 

Nő 

 
 

Férfi 

 
 

Technikai 

2019. 
10.01.  

28 fő 27 fő 26 10 26 0 2 

Intézményvezetés 
Adat Óvodavezetés (név szerint) 

Intézményvezető Intézményvezető-helyettesek 
2019.10.01 Karap Erzsébet 

 
Major Andrea 
Csizmadiáné Izeli Anikó 

Nem óvodapedagógus munkakörben dolgozók adatai 
 

Adat 
 

Óvoda-
titkár (fő) 

 
Dajka 
(fő) 

 
Pedagógiai 
asszisztens 

(fő) 

 
Pszicho-

lógus 
(fő) 

 
Logo-
pédus 
(fő) 

 
Fejlesztő-
pedagógus 

(fő) 

 
Karban-

tartó 
(fő) 

 
Gyógy-

pedagogus 
(fő) 

 
Gyógyped-
asszisztens 

(fő) 
2019. 
10.01.  

2 18 5 1 1 - 2 0 1 

Novemberben az egyik pedagógiai asszisztensünk elvégezte a gyógypedagógus asszisztens 
képzést saját költségén. 

Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 
 
 

Adat 

Szakmai munkaközösség működés 
Megnevezése Munkaközösség 

tagjainak létszáma 
Munkaközösségi 

foglalkozáson 
résztvevők létszáma 

Intézményen kívüli 
résztvevők létszáma 

1. Mérés értékelés 
munkaközösség 

27 fő 27 fő  

2. Pedagógiai Program-  
Ének-Zenei nevelés 

27 fő 27 fő  

3. Tánc- Hagyományőrzés 27 fő 27 fő  

9. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények  
Adat Óvodai ünnepek, rendezvények 

Program megnevezése Program 
felelőse 

Résztvevők 
száma (gyerek) 

fő 
(kb.) 

Résztvevők 
száma 

(szülő) fő 
(kb.) 

2019. 09.30. 
Nevelés nélküli 
munkanap 

 Karap 
Erzsébet 

  

Családi nap 
2019.09.20-25. 
 

Őszi mulatságok, vígságok  Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

200fő 100fő 

 
Sportnap 
2019.10.20. 
 
 

Bozsik program –  
Süni-, Méhecske-, Micimackó2 csoport 
10-10 fő 

Karap 
Erzsébet 
Szatmáriné 
Oláh Tünde 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

30 fő 
 

 

30 fő 

Bábszínház előadások 
4 alkalommal 

Arany János Művelődési Ház bérletes 
bábszínház 
 

Kovácsné 
Garai Zsuzsa 

140 fő  
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December 03. 
 

Halacska csoport Őszidő Nyugdíjas 
Klubban Mikulás várás 
Mini Planetárium  

Lukovszkiné 
Kiss Lívia 
Karap 
Erzsébet 

24 fő 
 

210 fő 

 

December 04. Bartók Béla Általános iskolában 
nagycsoportosoknak tanító nénik mese 
előadás – Mikulás várás. 

 
Winkler Edit 

90 fő  

December 06. 
 
 
December 05. 

Télapóvárás az óvodában – Süni-
Pillangó csoport Cirkuszba ment. 

Oláhné 
Szatmári 
Tünde 

50 fő  

Bartók épület óvónői bábelőadása 
mindkét épületének gyermekeinek. 

Tóthné 
Fadgyas 
Melinda 
Csizmadiáné 
I. Anikó 

240 fő  

December 13. Tátika óvoda és a Kodály Zoltán 
zeneiskola közös Betlehemes előadása az 
óvodás gyerekeknek, szülőknek és a 
meghívott vendégeknek. 

Sági Illésné 
 

240 fő  

Adventi készülődés 
Szülők bevonásával 
Adventi vásár 

Szervezés – ünnepi hangulat teremtése – 
díszítés – lebonyolítás. 

Illésné S. Éva 
Nádasdy Judit 

250 fő 200 fő 

2019.02.18. Farsang - Nyílt nap 
Az óvónők a csoportokban mókás 
versenyjátékokat terveznek és játszanak 
a szülőkkel, gyermekekkel együtt. 
Felvonulással mutatják be a jelmezeiket.  
A szülők üdítővel, gyümölccsel, 
süteményekkel kedveskednek a 
gyermekeknek. 
Másnap az udvaron Kiszebáb égetésével 
űzzük el a telet. 
 

Katica1  
Kisvakond 
csoport 

240 fő 120 fő 

Adat Óvodai ünnepek, rendezvények 
Program megnevezése Program 

felelőse 
Résztvevők 

száma (gyerek) 
fő 

(kb.) 

Résztvevők 
száma 

(szülő) fő 
(kb.) 

2020. február.15. 
Farsang 

Alapítványi bál 
 

Karap 
Erzsébet 
 

 190 

2020. február 22. 
Nevelés nélküli 
munkanap 
6 órás belső 
továbbképzés 

Nevelőtestületi 
M. Mónika -TSMT hatása az autista 
gyermek fejlődésére 
Zöld óvoda kritériuma 

Csizmadiáné 
I. Anikó 

  
26 

Nemzeti ünnep 
Március 15. 

Megemlékezés,  
díszítés, koszorúzáson részvétel. 

Micimackó1
-, 
Katica2 
csoport 

  

2020.03.18-05.25. 
Koronavírus-járvány 
időszakában az elrendelt 
rendkívüli szünetre 
online óvodapedagógiai 
működésének projektje 
„Módszertani ajánlás az 
óvodapedagógusok 
részére a koronavírus-
járványban az óvodai 
ellátást végző 
intézmények esetében 
elrendelt rendkívüli 
szünetre” értelmében 
elvégzik a pedagógiai 
program, szabályzatok 

Az online program rendező elvei  

Kapcsolódjunk a család napirendjéhez, 
feltételezhető elfoglaltságaihoz, adjunk 
természetes napirendi keretet a 
tevékenységeknek.  
Legyünk kreatívak, a teljes óvodai közösséget 
(szülők, dolgozók, gyerekek) is 
összekovácsoló hatásra törekedjünk, 
éreztessük egymással, hogy számíthatunk a 
másikra, senki sincs egyedül.  
Gondolkozzuk projektben, legyen célunk. 
Egy jól működő közösség fő jellemzője: 
közös cél érdekében együtt dolgozni.  
 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
I. Anikó 
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felülvizsgálatát, illetve a 
szükséges új 
szabályzatok 
tervezeteinek 
megalkotását. Az online 
térben biztosítják a 
fogadó óra lehetőségét, 
részt vesznek az online 
közösség építésben, 
illetve segítik az 
óvodapedagógusok 
online fejlesztő munkáját. 
Szervezik az SNI 
gyermekek egyéni 
fejlesztésének online 
formáit. 

A távmunka végzés során 
elvégzendő feladatok 

-Csoportnapló folyamatos 
tervezése, a heti tervek 
elkészítése, 
tevékenységek 
értékelésének elkészítése 

-A gyermekek egyéni 
fejlődési ütemének és 
értékelésének elvégzése a 
fejlődési naplókban. 

- Online felület 
működtetése a szülők 
részére: zárt facebook 
csoportokban ajánlások a 
szülőknek a heti 
terveknek megfelelően a 
különböző témákban 

-Kiemelt figyelem az 
iskolába készülő 
nagycsoportosokra: 
szülők tájékoztatása az 
óvodáskor végére 
elérendő fejlettségi 
szintről a fejlettség 
elérését segítő ajánlások 
online felületen 

-Elmaradt 
adminisztrációk pótlása 

-Ajándékok, dekorációs 
anyagok, szemléltető 
eszközök készítése; 
ötletek gyűjtése. 

-Választott témában 
szakmai anyagok 
összeállítása és 
ismertetése a kollégákkal. 

-A megkezdett 
pedagógus önértékelési 
feladatok elvégzése. 

-Számítástechnikai 
ismeretek gyakorlása 

 
Legyen kilátásban végeredmény, produktum 
a végére, aminek mindannyian örülni fogunk, 
ha újra járhatunk óvodába.  
Érdemes most is a komplexitásra törekedni, 
olyan tevékenységet ajánlani, amivel több 
legyet ütünk egy csapásra (óvodásabb 
nyelven: „Hetet egycsapásra!”). Vagyis 
minden nap, minden gyermeki tevékenység 
érintett legyen, a játéktól a további hat 
tevékenységen át egészen a munka jellegű 
tevékenységig.   
A kevesebb jelen helyzetben lehet több, 
tartsunk mértéket, jó szándékból is félre lehet 
vinni az ügyet! Nem most kell látszólag 
fantasztikus, látványos dolgokat produkálni.  
És ne felejtsük el, hogy a legtöbb óvodai 
tevékenység az óvodában is szabadon 
választható…  

A csoportonként tervezett napi tevékenységek, 
tartalmak rendező elvei:  

Legyünk rugalmasak, változtassunk a 
tematikán: mivel egészségvédelmi krízis 
helyzet van, érdemes az egészségnevelési, 
fejlesztési feladatokat is becsempészni, ahová 
csak lehet. Továbbá a család téma, az 
összetartozás, az érzelmi nevelés húrjait is 
meg lehet pengetni az ajánlott tartalmakkal, 
tevékenységekkel. A családok és az óvoda 
közötti kapcsolat erősítését is!  
Mint mindig: Életkori, korcsoport 
sajátosságok, évszak, ünnep, következő 
hetekre terveztet témák. Ne felejtsük el a II. 
féléves nevelési terv céljait, feladatait sem!  
Előre, céltudatosan válogassuk össze az 
ajánlásra kerülő meséket, verseket, 
mondókákat, dalokat.   

Az online program tervezése, szervezése   

Projekt táblázat elkészítése az 
óvodapedagógusok számára.  
A vírusról gyerekeknek, gyereknyelven 
youtube tájékoztató video kiválasztása.  
Kézmosó vers kiválasztása.  
Céltudatosan összeállított linkgyűjtemény 
elkészítése szülők számára.  
Óvodás dalok youtube link kiválasztása.  

Egyeztetés a vezető helyettessel, majd a 
nevelőtestülettel, feladat kiadása.  
Online privát heti vezetői fogadóóra 
felajánlása messengeren.  

Mesék, versek, mondókák, dalok (youtube 
gyűjteményből) kiválasztása.  
Online napi privát óvodapedagógus 
fogadóóra felajánlása messengeren.  

Karbantartó részére: A karbantartó fizikai 
jelenléte elengedhetetlen az épület 
biztonságos megőrzése, rendben tartása 
érdekében. Feladatköre a munkaköri leírás 
szerint alakul a biztonsági szabályok betartása 
mellett. A fenntartó kérésére másfajta 
munkavégzés is elrendelhető az MT 30§ 
szerint. (A munkáltató jogosult a 
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-Pedagógus 
kompetenciák erősítése 

munkavállalót átmenetileg a 
munkaszerződéstől eltérő munkakörben, 
munkahelyen vagy más munkáltatónál 
foglalkoztatni.) 

Dajkák részére: A dajkák közül a 
varrógéppel rendelkező dajkák részére 
elrendelem az óvodai táncruhák varrását 
távmunka végzés formájában. A varráshoz 
szükséges anyagot az intézmény biztosítja. 
Ha szükséges, a szájmaszkok varrását is 
elvégzik, amihez az anyagot a fenntartó 
biztosítja, illetve az óvoda épületének, 
udvarának takarítása, rendezése, fertőtlenítése 
beosztás szerint feladatuk. A fennmaradó 
létszám a gyermekek óvodai ügyeletét látja 
el. A fenntartó kérésére az ügyeleti 
rendszeren kívül másfajta munkavégzés 
elrendelhető az MT 30§ szerint. (A 
munkáltató jogosult a munkavállalót 
átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő 
munkakörben, munkahelyen vagy más 
munkáltatónál foglalkoztatni.) Ennek 
értelmében az éppen ügyeletben nem dolgozó 
munkavállaló köteles az ügyeletes napokon 
túl is rendelkezésre állni. 

Pedagógiai asszisztensek részére: Ezen 
kívül igény szerint segítik az intézmény 
működtetését, végzik az 
intézményfertőtlenítését, óvodapedagógusok 
által kiadott tartalmak elhelyezését, stb. A 
fenntartó kérésére az ügyeleti rendszeren 
kívül másfajta munkavégzés elrendelhető az 
MT 30§ szerint. (A munkáltató jogosult a 
munkavállalót átmenetileg a 
munkaszerződéstől eltérő munkakörben, 
munkahelyen vagy más munkáltatónál 
foglalkoztatni.) Ennek értelmében az éppen 
ügyeletben nem dolgozó munkavállaló 
köteles az ügyeletes napokon túl is 
rendelkezésre állni. 

Intézményvezető, óvodatitkár-gazdasági 
ügyintéző részére: 

Biztosítják az intézmény folyamatos 
működtetését személyes jelenléttel, illetve 
távmunka formájában. 

 

2020. június 12 
Nevelés nélküli 
munkanap 

Nevelési értekezlet  
2019/2020-es nevelési év eredményeinek 
megbeszélése, értékelése, fejlesztési terv 
megbeszélése. 
 

Karap 
Erzsébet 
 

52 fő  

augusztus 29. 
Nevelés nélküli 
munkanap 

2019/20-as nevelési év feladatai, 
 
 
 
 
 

Karap 
Erzsébet 

54 fő  
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10.  Ellenőrzés 

Az intézmény belső ellenőrzése 
o spontán megfigyelés  
o tervezett megfigyelés  
o dokumentum ellenőrzéssel történik 

A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a 
rendelkezik. Ügyviteli munka ellenőrzése és tanügy-igazgatási munka ellenőrzése.  
Célja: az intézményben kötelezően vezetendő dokumentumok naprakészek legyenek és feleljenek meg 
a törvényi előírásoknak. 
A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a 
rendelkezik.  
Az intézményben a pedagógusok ellenőrzése az Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára alapján 
elkészített öt éves önértékelési tervben szerepel, melyet a BECS és az intézményvezető állított 
össze.  
 

Adat Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés 
tartalma 

Az ellenőrzést 
végezte 

Az ellenőrzött 
neve 

A keletkezett 
dokumentum 

megne-
vezése 

Az ellenőrzés 
eredménye 

(megfelelő vagy 
a fejlesztendő 

terület) 
2019.09.20. 
12.06; 
2020. június 
 

Dokumentációk –
Mulasztási napló– 
Személyiségi 
fejlődési lap 

Csoportok 
beindítása,  

óvodavezető Minden 
óvónő 

Feljegyzé
s a 
naplókba 

megfelelő 
hiányos 
adatok 
pótlása 

09.27. 
havonta - 
létszámjelentés 
 

dokumentum-elemzés 
gyermeklétszám 
hiányzások 

Mulasztási 
napló 

óvodavezető Minden 
óvónő 

 megfelelő 

szeptember Új gyermekek 
fogadásának 
előkészítése, 
megismerésük  

Rövid 
látogatás 
megbeszélés 

óvodavezető Minden 
csoportba 

Szóbeli 
megbeszé
-lés 

megfelelő 

Szeptember 
harmadik 
hete 

A csoportnapló 
megnyitása, nevelési-
tevékenységi tervek, 

dokumentum
elemzés 

óvodavezető Minden 
csoport 

Feljegyzé
s a 
naplókba 

megfelelő, 
fejlesztendő - 
reflexió 

folyamatos Néphagyományőrzés, 
jeles napok, ünnepek,  

 óvodavezető Minden 
csoport, 
valamint a 
felelős 
csoport. 

Szóbeli 
megbe-
szélés 

megfelelő 

november 
március 

Az egészséges 
életvitel-igény 
alakítása  

Látogatás 
Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető óvónők, 
csoportok, 
dajkák 

 megfelelő 

november; 
február 

A gyermekek egyéni 
fejlődésével, 
fejlesztésével 
kapcsolatos teendők  

Rövid 
látogatás 
megbeszélés 
dokumen-
tum elemzés 

óvodavezető Minden 
csoport 

Szóbeli 
megbeszé
-lés 
Látogatási 

füzet. 

megfelelő 

október 
közepe 

Logopédiai felmérés,  Iskolaköteles 
gyermekek 
fejlődési 
szintje 

óvodavezető logopédus szakmai 
beszélgeté
s 

Összegzés 
készítése 

folyamatos  A gyermekek spontán játékának 
biztosítása, játékba integrált tanulás 
(szokások, szabályok betartása, 
tervszerűség: a két óvónő és a dajka 
együttműködése, komplexitás) 

óvodavezető csoportok - 
óvónők 

szakmai 
beszélgeté
s 

Tanács-adás,  
esetmeg-
beszélések 

2019.11.15. minősítő eljárás  
ugyanaz 

tag óvodavezető Szőnyi Judit Látogatási 
adatlap 

megfelelő 
 
 
 



22 

 

Adat Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés 
tartalma 

Az ellenőrzést 
végezte 

Az ellenőrzött 
neve 

A keletkezett 
dokumentum 

megne-
vezése 

Az ellenőrzés 
eredménye 

(megfelelő vagy 
a fejlesztendő 

terület) 
2020.03.06 
 
2020-05-08 

minősítő eljárás  
ugyanaz 

tag óvodavezető 
 

Vezető 
helyettes 

Sarkady 
Pálné Fejes 
Mária 
Erdei 
Bernadett 
Viktória 

Látogatási 
adatlap 

törölve 

 A gyermekek 
egyéni 
fejlesztésével 
kapcsolatos 
teendők 
(felzárkóztatás, 
tehetséggondozás) 
feljegyzések 

Rövid látogatás 
megbeszélés 
dokumentum 
elemzés 

óvodavezető Minden 
csoport 

Feljegyzé
s a 
naplókba 

Szóbeli 
megbeszélés 
 

2020.02.18 
 
2020.04.07. 
 
2020.04.17 
2020.05.21. 
2020.10. 

Pedagógus-
Tanfelügyeleti 
ellenőrzés 

Karap Erzsébet 
Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Lukovszkiné Kiss 
Lívia 
Kassai Katalin 
Erzsébet 
Katona Marian 

óvodavezető 
helyettes 
tagóvoda vezető 

Karap Erzsébet 
Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Lukovszkiné 
Kiss Lívia 
Kassai Katalin 
Erzsébet 
Katona Marian 

Látogatási 
adatlap 

törölve 

2019.10.04  
2019.11.12. 
2019.11.20. 
2019.11.28 
2019.11.13 
2019.10.09 
2020.05.04 
2019. 11.18. 

Önértékelés 
elkészítése 

Rövid látogatás 
megbeszélés 
dokumentum 
elemzés 
Pedagógusi 
kompetenciáknak 
való megfelelés 
vizsgálata 
 

óvodavezető 
óvodavezető 
helyettes 
tagóvoda vezető  
munkaközösség 
vezető 

 

Karap Erzsébet 
Katona Marian 
Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Kassai Katalin 
Erzsébet 
Major Andrea 
Erdei Bernadett 
Viktória 
Mitku Katalin 
Székely Beáta 
 

 Szóbeli 
megbeszélés 
 

 Tehetséggondozás 
a csoportokban 

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

óvónők  fejleszthető 

Folyama-
tosan 

- Munkarend, 
munkafegyelem,  

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

 
Dolgozók 

 megfelelő 

Havonta - Túlmunka 
elszámolás, 
munkából való 
távolmaradás,  

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

 
Dolgozók 

Elszámoló 
lapok, 
Jelenléti 
ívek 

megfelelő 

Alkalman-
ként 

- Az óvoda tisztasága, 
rendje,  
Közegészségügyi, 
higiéniai előírások, 
betartása: 
(folyamatosan) 

 óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

Dolgozók 
az óvoda 
konyhások 

Feljegyzé
s 

megfelelő  

Nyáron 
folyamatos 

Nyári élet megfigyelés 
 

óvodavezető 
vez.helyettes 
telephely vezető 

Dolgozók Nyári élet 
fűzet 

megfelelő  

Havonta Udvari játékok jelzés esetén is óvodavezető 
vezető hely. 
telephely vezető 

 Karbantar
-tási fűzet. 

időnkénti 
hiányosságok 

alkalom-
szerű 
november, 
január 

munka javítása 
értékelésére 
irányuló célok, 
feladatok 

 óvodavezető 
 

Technikai 
dolgozók 
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A belső önértékelési rendszer 
 

Adat Az önértékelés 
formája 

Felelős Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

2019/ 20 pedagógus-, 
vezetői-, 
intézményi 

 B.J. 
M.A. 
Cs.I.A. 
 

Felkészülés pedagógusok 
minősítésére  

Önértékelési dokumentumok 

 
 
 
 
Az önértékelési rendszer egyszerűsítése lehetővé tette, hogy a pedagógusok önértékelése öt 
évenként kell megtörténnie. A pedagógus 5 éves önértékelést lezártuk előkészítettük a 
következő 5 éves periódusra 2020-2025 nevelési évre.  2019-2020 tanévben 11 kolléga 
önértékelése lett elkészítve. 2020-as évre 5 fő lett pedagógus tanfelügyeletre kiírva, de a 
kialakult járványhelyzet miatt elmaradt és a 2 kolléga minősítő eljárásaik is elmaradtak, amik át 
lettek téve egy másik időpontra.   
 
 

A külső értékelési rendszer 
 

Adat Az értékelés 
formája 

Felelős Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

2019/20 tanfelügyeleti 
ellenőrzés 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadia 
Izeli Anikó 

Pedagógus Tanfelügyelet  Fejlesztési tervek az 
informatikai felületen. 
Eljárás törölve 

2019/20 
 

minősítési- 
vizsga, illetve 
eljárás 

Csizmadia 
Izeli Anikó 

Ped.I. illetve Ped.II. 
minősítés 

Jegyzőkönyv- illetve értékelés 
az informatikai felületen. 

 

 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás, pedagógiai tanfelügyelet adatai  

 

Az eljárás 
dátuma 

Értékelt neve Elért kívántfokozat 

2019.10.15. Szőnyi Judit minősítő eljárás/megfelelt 
2020.03.06. Sarkady Pálné Fejes Mária minősítő eljárás/törölve 
2020-05-08 Erdei Bernadett Viktória minősítő eljárás/törölve 
2020.02.18 Karap Erzsébet pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.04.07 Tóthné Fadgyas Melinda pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.04.17 Lukovszkiné Kiss Lívia pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.05.21. Kassai Katalin Erzsébet pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2020.10. 13. Katona Mariann pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
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11.  Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 
Adat Akkrediált 

továbbképzés
ben 

résztvevők 
létszáma 

Nem 
akkrediált 
tovább-

képzésen 
résztvevők 
létszáma 

Tanúsít-
ványok száma 

Intézményi 
belső tudás-
megosztás 
programok 

száma 

Intézményi 
belső tudás-
megosztás 
programon 
résztvevők 

száma 

A nevelő-munkát 
közvetlenül 

segítők tovább-
képzésen 

résztvevők száma 
pedagógiai 

asszisztens, dajka 
2020.május 
Pek Torna 

1fő 
Mitku 
Katalin 

 1    

2020. 05. 
Játékpedagógia 

2 fő 
Oláh Tünde 
Sós Mayer 
Tünde 

 2    

2019/20. 05 
Gyógypedagógiai 
asszisztens 

1 fő 
Nyul Cintia 

 1   pedagógiai 
asszisztens  

2019.09.01. 
Gyógyped.alapkép
zés alapképzés 

1fő 
Kuruczné 
Gergely 
Judit 

     

2019.09. 
Munkavédelmi 
továbbképzés 

1 fő 
Nádasdy 
Lászlóné 

 1    
 

2020.05 
Gastróhős palánták 

Buzás 
Jánosné 

 
 

1    

 
A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítottuk össze, hogy az megfeleljen az 
intézmény szakmai céljainak, pedagógiai programjának, valamint a munkatársak szakmai 
karriertervének.  
Idén az autista csoport ellátásához szükséges továbbképzést helyeztük előtérben, mivel ezt a 
feladatott szakmai felkészültség nélkül kellett megkezdenünk. 
A csoportban dolgozó gyógypedagógiai asszisztensünk, térítésmentes felvételt nyert a 
Kaposvári Egyetem gyógypedagógiai karára, amely nagy örömmel töltött el bennünket, és 
biztosított, hogy az óvodánkban kíván továbbra is dolgozni. Egy pedagógiai asszisztensünk, 
elvégezte a gyógypedagógiai asszisztens-képzést, így az autista csoportban hiányzás esetén be 
tud segíteni. 

12. Intézményi dokumentumok 
 

Ssz. A dokumen-tum 
megnevezése 

Elő-
terjesztő 

Véleményezők köre A dokumentum 
elfogadásának 

dátuma 

Hatályba 
lépés ideje 

Ikt.szám 

1. Alapító okirat Gyál 
Város. 
Önk. 

Gyál Város Önk. KT-nek 
Oktatási és Kulturális Biz. 

2018.06.28. 2018.09.01. K/14165- 
17/2018. 

2. Szervezeti és 
Működési 
Szabályzat 

óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda Szülői 
Szervezete 

2019.08.31. 2019.10.01. 220-1/2019 

3. Házirend óv. vez. Óvodai Szülői Szervezet 2019.08.31. 2019.09.04. 220/2019 
4. Pedagógiai 

program 
óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda Szülői 

Szervezete 
2019.09.01. 2019.09.01. 220-3/2019 

5. Munkaterv óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda 
Nevelőtestülete 

2019.09.01. 2019.09.01. 220-4/2019 
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13. A gyermeki fejlődés nyomon követése 
 
A gyermekek fejlődési nyomon követésének dokumentációja az idei nevelési évben is 
elkészült. Minden pedagógus elvégezte feladatát, fél évente elkészítették az adott mérési 
teendőket a mérési naptál alapján, és tájékoztatta a szülőket a gyermekek fejlődéséről. 
 
 Kiscsoport Középső 

csoport 
Nagycsoport 

El
ső

 fé
lé

v 

A gyermekek 
fejlődését 
nyomon követő 
dokumentumok, 
személyiséglapok 
BESZOKTATÁS 

Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének 
mérése. 
Emberábrázolás –
/Goodenough/ 

Logopédus felmérése 
- Kognitív képességvizsgálat: 
rövid DIFER 

M
ás

od
ik

 fé
lé

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

Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének 
mérése. 
Családrajz 
/Goodenough/ 

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

Még a második félév 
mérései: 

Partner elégedettség mérése: 
Tanítók visszajelzéseinek elemzése 
Gyermeki elégedettség mérése 

 
 

Sorszám A gyermeki fejlődés nyomon 
követése az alábbi dokumentáció 
szerint a 2019/202 nevelési évben 

A dokumentáció tartalma A dokumentáció 
készítésében  
résztvevők 

 köre 
Minden 

gyermeknek 
Óvodás gyermekek fejlődésének 

nyomon követése 
szerző: Patyi Zoltánné 

(Fejlődési napló) 
Anamnézis lappal 

A jogszabályi elvárásoknak 
megfelelő, kitölthető 
táblázatokkal a teljes nevelési 
időszakra életkorokra bontva 
-mérési eredmények 

minden óvónő 

14. A szülőkkel, szülő szervezettel való kapcsolattartás 
 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma szülő 

(sz) fő 
pedagógus (p) 

fő 

A keletkezett  
dokumentum 
megnevezése 

évente két 
alkalommal 
csoportokban. 

Szülői értekezlet Éves tevékenységek 
Gyermekek 
fejlődése, nevelése 

óvónők 23 fő 
pedagógus 
kb.220 szülő 

Jegyzőkönyvek 

évente két 
alkalommal 
óvodai  
Szülői Munka-
közösségi 
értekezlet.  

Szóbeli reflektálás a 
Munkaterv 
tartalmaira 
Aktuális feladatok, 
programok 

Az éves munkaterv 
céljainak és 
feladatainak 
véleményeztetése. 
Szabályozó 
dokumentumok 
legitimálása 
Vezető választás. óv

od
av

ez
et

ő 

18- 20 szülő Jegyzőkönyvek 
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Szülői csoport Jeney Andrea az 
óvoda pszichológusa 
gyógypedagógusa és 
a csoport dolgozói   

Autista gyermekek 
szülei részére – 
együttműködés 
otthoni nevelés 
segítségnyújtás 

Je
ne

y 
A

nd
re

a 7 szülő 
2 pedagógus 
1 pedagógiai 
asszisztens. 
1 dajka 
 

 

15. Gyermekvédelmi feladatok 
Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 

Az óvodapedagógusok írásban jelzik a gyermekvédelmi felelősöknek a kivizsgálásra javasolt 
eseteket, a gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, és 
közösen megbeszélik a szükséges tennivalókat.  
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a 
hátrányos helyzetű gyermekeket értjük, a kolléganők megfelelő információval rendelkeznek a 
gyermekek helyzetéről. Az óvoda gyermekvédelmi felelősei és az óvodapedagógusok 
rendszeresen kölcsönösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos 
kapcsolat biztosítása, valamint az információk hitelessége szempontjából.  
Amennyiben védelembe vételre vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagógusnak 
kötelessége véleményt írásba foglalni.  
Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára, játékára, 
étkezési szokásaira, vagy bármely változásra, amely az óvodás élet alatt a gyermek életében 
szokatlan, kirívó. Ezt kötelességünk jelezni a gyermekvédelmi felelős számára.  
Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezéskor részletes, sokoldalú anamnézist vesznek 
fel, így a szociális helyzetről némi benyomást szereznek.  
Az esetkonferenciákon, megbeszélésen a gyermekvédelmi felelősnek továbbra is részt kell 
vennie.  

 Szociális központ Család- és gyermekjóléti Szolgálat 

Adat A kapcsolattartás formája A program 
felelőse 

A programon 
résztvevők 

létszáma szülő (sz) 
fő 

A keletkezett 
dokumentum megnevezése 

2019. 10.  1 gyermek pedagógiai 
vélemény kérése. 

        2 fő 1 gyermek pedagógiai 
vélemény 

2019. 
 

Szociális központ Család- és 
gyermekjóléti Szolgálat 
2 gyermek pedagógiai 
vélemény kérése 

Mitku Katalin 
Nádasdy 
Lászlóné 

 2 gyermek pedagógiai 
vélemény 

 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők létszáma  
szülő (sz) fő 

pedagógus (p) fő 

A keletkezett  
dokumentum 
megnevezése 

2 
gyermeknél 

Szülőkkel való 
megbeszélés 

magatartási-, 
nevelési 
gondok otthon 
és az 
óvodában. 

Karap 
Erzsébet 

5 fő Jegyzőkönyv 

4 
gyermeknél  

Anyával való 
beszélgetés 
védőnő, 
családgondozó 
jelenlétében 

gyakori tetű 
probléma 

Karap 
Erzsébet 

8 fő Jegyzőkönyv 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a 
hátrányos helyzetű gyermekeket értjük, a kolléganők megfelelő információval rendelkeznek 
ezen gyermekek helyzetéről. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok 
rendszeresen kölcsönösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos 
kapcsolat biztosítása, valamint az információk hitelessége szempontjából. Amennyiben 
védelembe vételre vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagógusnak kötelessége 
véleményt írásba foglalni. Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek 
viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy bármely változásra, amely az 
óvodás élet alatt a gyermek életében szokatlan, kirívó. Ezt kötelességünk jelezni a 
gyermekvédelmi felelős számára. Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezéskor 
részletes, sokoldalú anamnézist vesznek fel, így a szociális helyzetről némi benyomást 
szereznek. 

16.  Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása (2019.10.01.-től) 
 
– A fejlesztést a szakértői bizottság szakvélemény alapján az óvoda logopédus-

gyógypedagógusa végzi az SNI-s gyermekeknél.  
– Autista gyermekek intézmény kívüli szakemberei a Nevelési Tanácsadó munkatársa - 

konduktor – Horváth Georgina, valamint Jakabné Cseh Szilvia autista gyógypedagógus 
nyújtott segítséget a beszoktatás ideje alatt, valamint később is időnként meglátogatta a 
csoportot, tanácsaival segítette a csoportban dolgozókat. 

– Dr. Arányiné M. Mária logopédus- gyógypedagógusunk az előírt foglalkozásokat 
megvalósította a gyermekekkel, valamint az 1 SNI-s és a 6 fő autista gyermek írásbeli 
anyagát – fejlesztési tervet is Ő készítette el. 

– A TSMT- tornát végző M. Mónika sok segítséget jelentett a gyermekek fejlesztésében, őt 
is megbízási szerződéssel alkalmaztuk. 

– A gyermekek fejlődési nyomon követésének dokumentációja az idei nevelési évben is 
elkészült. Minden pedagógus elvégezte feladatát és tájékoztatta a szülőket a gyermekek 
fejlődéséről. 

– Gondoskodtam arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a számukra szükséges 
speciális támogatást megkapják. Ezt szerződéssel, kapcsolat felvétellel, tanácsadók 
keresésével oldottam meg. 

– A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalmát a köznevelési törvény egyértelműen 
megfogalmazza (Kt: 4.§ 13.).  

 gyermek  Fejlesztendő 
terület 

Fejlesztendő terület Felelősök 

9 fő  
SNI 

8 fő autista 

sz
oc

iá
lis

, k
om

m
un

ik
ác

ió
s é

s a
 

ko
gn

ití
v 

ké
sz

sé
ge

k 
 

– Szociális és kommunikáció fejlődés 
elősegítése, 

– Tanulás és problémamegoldó képesség 
fejlesztése, 

– A tanulást akadályozó, normális élmény-
szerzés lehetőségét korlátozó viselkedési 
elemek csökkentése 

– A családok segítése, hogy helyzetükkel 
megbirkózzanak 

– Kognitív funkciók fejlesztése, 
grafomotorika fejlesztése, mozgás, 
beszédfejlesztés, kommunikáció, 
szocializáció fejlesztése. 

–  

óvodavezető  
logopédus-, 
gyógypedagógus 
pszichológus 
konduktor 
óvónők 
autista csoport 
dolgozói 
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1 fő SNI – 
képesség-
fejlesztés  

Beszédkészség-, tanulási zavar. 
Kognitív funkciók fejlesztése, grafomotorika 
fejlesztése, mozgás, beszédfejlesztés,  
logopédia, mozgásfejlesztés. 

óvodavezető  
 
2 óvónő 
 

– Kisgyermek korban jellegzetes tünetek az autista gyermekeknél. 
– a beszéd fejlődésének zavara, 
– a magány szeretete, 
– a szűk körű érdeklődés, amely ebben a korban főleg a tárgyak fizikai jellegzetességeire irányul, 
– a szimbolikus játék (mindennapi cselekvések ismétlése, utánzás) hiánya, 
– sztereotip mozgásos tünetek (kezek röpködő mozdulata, bizarr tartások, grimaszok, 

lábujjhegyen járás), 
– és a szenzoros viselkedés furcsaságai (szagolgatás, vizuális ingerek keresése) a jellemzőek. 
– Külső-belső információáramlás 

17. Tehetséggondozó programok, tevékenység 
Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők létszáma 

szülő (sz) fő pedagógus 
(p) fő gyermek (gy) fő 

 Angol délutáni foglalkozás Mitku Katalin 
Veres Anikó 

20 fő 

 Vizuális nevelés délutáni foglalkozás Kovács Istvánné 
Kovácsné G.Zs. 

20 fő Klapka  
23 fő Bartók 

 Jóga délutáni foglalkozás Nádasdy Lászlóné 40 fő 
 Néptánc délutáni foglalkozás Fné. Tóth Melinda 

Szőnyi Judit 
Sarkady Pálné Fejes 
Mária 

20 fő Bartók 
18 fő Klapka 

 Zenei-nevelés délelőtti foglalkozás Sági Illésné 35 fő 
 Ovi-foci délutáni foglalkozás B.M. 25 fő 
 Öko-kuckó délutáni foglalkozás Kassai Katalin 10 fő 

18.  Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységeink: 

 
- Kirándulások 
- Gyümölcs-, és Zöldségnap Gasztrohős Palánták Program. Öko tudatos foglalkozások 

ovisoknak a Bartók épületben 
- Szabadjáték a levegőn (játszóudvar, séta) 
- Mindennapos mozgásfejlesztés 
- Mozgásfejlesztő eszközök egész napos spontán használata alkalmi tervezés szerint 

 
Tevékenység Felelős A 

résztvevők létszáma 
szülő (sz) fő pedagógus 
(p) fő gyermek (gy) fő 

Értékelés (megfelelő vagy 
fejlesztendő terület…) 

gyümölcsfogyasztás 
délelőtt, délután 

dajka nénik, 
óvónők 

250 fő szülő 
dolgozók 

megfelelő 

gyümölcssaláták készítése a 
gyerekekkel 

36 fő megfelelő 

séták-, kirándulások 269 fő megfelelő 
örömteli 

úszás  55 fő megfelelő 
örömteli 

Bozsik program 3 csoport 
dolgozói 

30 fő megfelelő 
örömteli 

Sport nap dolgozók 210 fő megfelelő 
örömteli 
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Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata jelenik meg a 
Pedagógiai Programban is. Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, 
befolyásolják a közösségi programokat is. A témák megjelentek a csoportnaplóban, tematikus 
tervekben, heti tervekben egymásra épültek. pl.: mindennapos mozgás, hetente gyümölcsnap, 
úszás, Bozsik program kiterjesztése az óvodára – sportnap. Az óvodán kívüli tevékenységek 
(megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez kötötten 
alkalmazzák a téma elemeit.  

A mozgás az egészséges életmódra nevelés nélkülözhetetlen eleme. Lehetőleg a szabad 
levegőn, az udvaron biztosítjuk a játékos mozgást. Az óvónő megtervezi a helyet, időt, és a 
közegekben való mozgást fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori 
sajátosságait.  
Időjárástól függően (köd, -5 C fok alatt, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és 
napfény, edzést biztosít a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn 
való tartózkodásra építi (kivétel az erős napsugárzás miatt a 11-15 óra közötti időszak). Amíg 
az árnyékos helyen való tartózkodás megvalósítható, a szabadban játszanak a gyermekek. 
A mozgás és természet kapcsolata szorosan összekapcsolódik, mert a túrák, kirándulások során 
történnek a természeti megfigyelések, az állatvilág és növényvilág tanulmányozása.  
A gyermekek egészséges mozgásfejlesztése segíti a személyiségük fejlődését, fejleszti 
természetes mozgásukat (járás, futás, stb.), fejleszti cselekvő- és feladatmegoldó képességüket, 
erősíti a rendszeres, mindennapjukat átszövő mozgás iránti vonzalmukat. A mozgásos játékok, 
tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek 
közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki 
szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését.  

Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, 
felerősítik, kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységeink: 
- Kirándulások 
- Gyümölcs-, és Zöldségnap  
- Szabadjáték a levegőn (játszóudvar, séta) 
- Mindennapos mozgásfejlesztés 

19.  A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 
 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma szülő (sz) fő 

pedagógus (p) fő gyermek 
(gy) fő 

Őszi 
kirándulások 

 

Öko parkok 
felkeresése 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben 

Sarkady Pálné 
Marika 
Csizmadiáné I 
Anikó 

 

Állatok 
Világnapja 
 

„Őszi állatok kiállítás 
terményekből!   
 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben 

Mátyok 
Péterné 

minden csoport 

Utazó 
planetárium 

Utazás 
a bolygók csodálatos 
világába 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben 

Karap Erzsébet 
Csizmadiámé 
Izeli Anikó 

minden csoport 
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Környezettudatosság, környezetvédelem  
o Biztosítjuk a gyermekek számára, hogy tapasztalással, utánzásos tanulással elsajátítsák 

a környezetkímélő, környezetvédő magatartást, hogy környezetüket tisztlelő 
felnőttekké, és később ezen értékek közvetítőié váljanak.  

o Vegyék észre az ok- okozati összefüggéseket, a természeti környezetükben  
o Megismertetjük a gyermekkel a termőföld, homok, anyag, kövek, nővények 

tulajdonságait.  
o Felfedeztetjük a természeti értékeket.  
o „Zöld Óvoda” feladatai; Föld Hete program, Madarak fák napja, amely szintén napokig 

tart élményt nyújtó programokkal.  

20.  A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 
Adat Tevékenység Felelős A résztvevők létszáma Értékelés (megfelelő vagy 

fejlesztendő terület) 
2019.09.10.- 
2020 03.12. 

védőnői 
vizsgálat  

intézményvezető  minden csoport szülők tájékoztatása a 
fejtetvesség megelőzéséről 
és kezeléséről 

21.  Az óvoda-iskola átmenet támogatása 
Adat A formája Tartalom Felelős Létszám szülő (sz) fő gyerek 

(gy) fő 
2019.12.06. Közös Télapó 

várás a Bartók 
Béla Általános 
iskolában 

Tanító nénik mese 
előadásár a 
nagycsoportosoknak 

Tóthné Fadgyas 
Melinda 
Sági Illésné 
Kovácsné G. Zs. 

100 gyerek 

2019.március Bartókos tanító 
nénik az 
óvodában 

Szülőértekezlet az 
iskolába menő 
gyermekek szüleinek. 

Karap Erzsébet 50 szülő 

Közös rendezvényeken az ismerkedés elősegítése. Iskolanyitogatókra ellátogatunk, mindenféle 
tájékoztató elhelyezése a híradó falon, illetve az iskolába menőknek külön híradó falat 
készítünk. 
Kérdőívet küldünk minden iskolába, ahova gyermekeink elmentek. 

22. Külső kapcsolatok 
 

Óvodánk-elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén-folyamatosan részt kíván venni 
lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:  

o Rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal.  
o Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők,  
o Új programunk volt a Márton napi fáklyás felvonulás a szülők bevonásával.  
o A szülőket is bevonjuk a kirándulásokba, rendezvények előkészületeibe.  
o Közös kerti munka, játékok festése. 

 
Adat Külső partner A kapcsolat 

formája 
Felelős Résztvevők 

létszáma 
Költségvetés 
Gazdálkodás 
 
Városi rendezvények 

Fenntartó személyes, 
levél,  
e-mail 

Karap 
Erzsébet 

6 fő 

Ellenőrzi az intézmény dokumentumait 
Az intézményre vonatkozó döntések 
előkészítése. 

Igazgatási Iroda – 
Szociális és intézményi 
igazgatási csoport 

személyes, 
levél,  
e-mail 

Karap 
Erzsébet 

6 fő 
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Szűrések és fejlesztés az arra rászoruló 
gyermekeknél. 
Iskolaérettségi-, BTM vizsgálat. 
Rendezvényein részvétel. 

Pest Megyei 
Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli 
Tagintézménye 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 

27 fő 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi 
egyházak által nyújtott hittan, szülői igény 
szerint,  

Egyházak és óvoda 
kapcsolata 
 

telefonon, 
személyes, 
 

Kovácsné 
Garai Zsuzsa 

23 fő 
pedagógus 

A rendszeresen szervezett jelzőrendszeres 
tanácskozás. 
Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatás. 

„Kertváros” Gyál 
Kistérség Szociális és 
Családvédelmi 
központja  

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 

27 fő 

Bábszínház bérlet, 
Rendezvényeken való részvétel 

Arany János Közösségi 
Ház és Városi 
Könyvtár 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Kovácsné 
Garai Zsuzsa 
Lukovszkiné 
Kiss Lívia 

140 fő 

 Negyed évente védőnői tisztasági ellenőrzés. 
 

Gyermekorvos, 
védőnők és óvoda 
kapcsolata 

telefonon, 
személyes, 
 

Karap 
Erzsébet 

24 fő 

Szakmai tanácsok a tanfelügyelet, illetve a 
minősítés során. Szakmai támogatás, 
igényfelmérés után. 

Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltatás- POK 
 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

24 fő 

Őszidő – Közös ünnepségek 
Mikulás az óvodában. 

Nyugdíja Klub 
 

telefonon, 
személyes, 

Lukovszkiné 
Kiss Lívia 

8 fő 

Az óvodával kapcsolatos beruházással 
összefüggő Képviselő-testület döntéseinek 
végrehajtása.  
 

Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 
 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Juhász Szilvia dolgozók 

Családlátogatás  
Szülői értekezletek 
Fogadó órák 
Óvodai rendezvények, ünnepek, - Közös 
kirándulások a szülőkkel, 
Nyílt napok. Online kapcsolattartás a szülőkkel  

Család Napi 
kapcsolattartás 
telefonon, 
 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 

dolgozók 

23. Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) 
Ssz. Az eszközfejlesztés helyszíne Eszköz megnevezése Darabszáma 

1. Bartók épület kapu 2 
2.  Klapka épület   

24. PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet) 
Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők létszáma 

Városi ünnepségeken 
való részvétel. 

Megemlékezések Karap Erzsébet 2-5-fő 

Intézmények megnyitói 
való részvétel 

Kapcsolattartás 
elismerés kinyilvánítása 

Karap Erzsébet 2 fő 

Továbbképzéseken-, 
előadásokon való 
részvétel 

szakmai fejlődés-, 
közös gondolkodás 

Karap Erzsébet 11 fő 

Tanulók fogadása új dolgozók keresése 
Az intézmény 
megismertetése 

Karap Erzsébet intézmény dolgozói 

25. Pályázati tevékenység 
Adat Pályázat kiírója A pályázat tárgya A pályázat címe 

3. alkalommal 
kaptuk meg a címet. 

 „Örökös Zöld Óvoda" 
cím elnyerése 

 A Vidékfejlesztési 
Minisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából a Magyar 

 
 A kidolgozott 

kritériumrendszer 
alapján dolgozó 

„Zöld Óvoda” és az „Örökös 
Zöld Óvoda" cím elnyerése 
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következik. Mezőgazdasági Múzeum  óvodák számára. 
Tempus pályázat Tempus alapítvány Jó gyakorlatok-

Partneriség 
„Zöld utakon” 

Ovi foci Ovi foci alapítvány A gyerekek minél 
korábban 
megismerkedjenek 
a mozgás örömével. 

„Nagy lépés kis cipőben” 

 

26.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése 
1. A nevelési-, tanulási-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést eredményezze? 

- A törvényi előírásoknak megfelelően az átdolgozott és elfogadott PP működtettem. 
- Részt vettem a nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. 
- A PP gyakorlati alkalmazásnak segítése. 
- Az éves tervezésnél az intézményi specifikumok szem előtt tartása. 
- Belső továbbképzési rendszer működtetésére törekedtem. 
- Külsős szakember meghívása nevelés nélküli munkanapra (téma: TSMT integrálása az 
autisták körében, kutyaterápiás bemutató foglalkozás). 
- Munkaközösségek működését ösztönöztem. 
- Jó gyakorlatok kidolgozása, környezeti nevelés jó gyakorlat kidolgozása a célunk, mely 
megvalósítása a jövő feladata. 
- Konstruktív kommunikáció átadásának belső rendszere a munkatársakkal, a célok elérése 
érdekében. 
-A gyermeki fejlődés érdekében saját rendszer működtetése, elemzése.  
 

 

Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési/tanulási folyamatba? 

Elvárás: Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 
esetén fejlesztési tervet készítenek. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről 
fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, 
fejlettségi szintnek megfelelő formában gyermeknek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv 
ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
- Intézmény 5 éves önértékelésének folyamatos felülvizsgálata, bővítése és lezárása 
megtörtént.  
- Intézményen belül egységes értékelési rendszer alkalmazása megtörtént a mérési naptárnak 
megfelelően. 
- Figyelemmel kísértem, hogy a BECS tagjai miként ellenőrzik, értékelik, a pedagógusok 
által vezetett gyermeki fejlődés nyomon követési dokumentációját és megjelenítik-e az itt 
felmerülő fejlesztendő területeket a nevelési terveikben. 
-Közösen határozzuk meg az intézményi szintű feladatokat. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátására.  
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső 
(ötletek, egyéni erősségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes 
gyakorlata az intézménynek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA) 
 

https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/nagy-lepes-kis-cipoben-ovi-foci-alapitvany/
https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/nagy-lepes-kis-cipoben-ovi-foci-alapitvany/
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Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektívitás az intézmény napi 
gyakorlatában? 

- Mérési eredmények tapasztalataira építve a képességfejlesztés napi gyakorlatba való 
beépülését folyamatosan követtem a csoportnaplók ellenőrzésekor, valamint a napi 
megfigyelés során. 
- A nevelési terv értékelése során kitértem a bevált módszerek, eljárások elemzésére és 
terveztem annak további alkalmazását. 
- Fejlesztő célú értékelést alkalmaztam a kollégákra a csoportlátogatások során, amelyet 
szakmai megbeszélés követett. 
A gyerekek felmérését a pedagógusok egységes fejlesztési füzet alapján végzik a 
pedagógusok évente két alkalommal. Ahol lemaradás tapasztalható fejlesztési tervet írnak. 
Az eredmények azt mutatják, hogy minden területen javulás mutatkozik. A pedagógusok a 
fejlesztő szakemberekkel közösen konzultálnak a gyermekek eredményeiről, és a szülőket 
fogadóóra keretein belül tájékoztatják. A Nevelési Tanácsadó szakemberei az év során a 
felmért tanköteles korú gyermekek eredményeiről a szülőket írásban és szóban is 
tájékoztatták.  
 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy az éves nevelési, tanulási ütemterv, a 
tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és 
hozzájáruljanak a fejlődéshez? 

Ellenőriztem, hogy a csoportban folyó nevelőmunka és a dokumentáció vezetése 
összhangban legyen a helyi Pedagógiai Programmal, valamint az értékelésre alapozott 
nevelési terveket, és az annak megvalósulását. 
 
Folyamatosan ellenőrzésem alatt tartottam a BECS mérési eredményeinek elemzéseit és 
értékelését, ezek után átbeszélve dolgoztuk ki az erősségeket és a fejlesztendő területeket.  
- Csoportlátogatások elvégzése megtörtént a vezető helyettesekkel és a munkaközösség 
vezetőkkel, így az 5 éves tervünkben megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak. 
- Az önértékelés-, pedagógus tanfelügyelet gyakorlatának megismerése az intézmény minden 
dolgozója részéről is megtörtént 
- A PP-ben elvárt tanítási, nevelési módszerek beválásának vizsgálata pedagógiai látogatás 
keretében történt. 
Célként és feladatként tűztük ki az autista csoportban lévő gyermekek beintegrálását a többi 
csoportba.  
 

Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját 
nevelési/tanítási gyakorlatában? 

- Irányítom a differenciáló, az egyéni nevelési/tanulási utak kialakítását célzó 
nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést.  

- Gondoskodom róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, 
illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 

- Az óvoda logopédusa látja el a beszédértés és hanghallás zavarral küzdő és sajátos 
nevelési igényű gyermekeket. A felmérés eredményeit is megosztja az óvónőkkel és 
közös esetmegbeszélésekkel segít a csoportban történő fejlesztéshez.  

- A tehetséggondozás érdekében a játékos foglalkozások évek óta működnek, de a 
csoportokban is hangsúlyos terület. 
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- A differenciálás az intézményi működésben a szakemberek bevonásán kívül a 
pedagógiai asszisztensek munkájával, az óvónők tervezői- nevelői-tanítási 
munkájában, a mérési értékelési módszereinkkel működik. 

- A fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógus, konduktor, akik a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményéből járnak ki hozzánk, szintén sokat 
segítenek ebben a munkában. 

Támogató vezetésemmel segítettem elő az óvodába járó gyermekek nevelését, testi épségük 
óvását, erkölcsi védelmét, fejlesztésüket és képességük kibontakoztatását. 
- Ösztönöztem a kollégákat a tehetséges gyermek felismerésére, kiszűrésére, speciális 
igények kielégítésére. Mindennapi gyakorlatban a differenciálás elvének alkalmazását vártam 
el. 
- Az év során több alkalommal is megbeszéltük a gyermekvédelmi munkát a pedagógusokkal 
és a gyermekvédelmi felelősökkel (továbbképzésre küldtem a kollégát).  Rendszeresen 
ellenőriztem a csoportok felvételi és mulasztási naplóját és betartom a távolmaradás 
igazolásának (engedélyezésének) szabályait. 
- Szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, SNI gyermekek számára biztosítva van az 
elhelyezés, figyelemmel van kísérve a rendszeres óvodába járást. 
A pandémiás helyzet idején a város konyhája folyamatosan biztosította a szociálisan 
hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a napi rendszeres meleg étel elvitelét, 
valamint a speciális étkezést igénylő gyermekek számára is biztosítottam a lehetőséget az 
étkezésre.  
 
 
 
 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe? 

- A törvényi változások figyelemmel kísérése. 
- Városunk óvodavezetőivel tartom a kapcsolatot, akikkel segítjük egymás munkáját.  
- Két pályázatunk van folyamatban, melynek sikeressége nagy lépést jelentene az innovatív 

törekvés útján intézményünk számára (Tempus, Ovisport). 
 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása? 

- Az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat 
figyelembe vettem. 

- Lehetőséget megteremtettem arra, hogy mindenki elmondhatta véleményét, tervét, 
elképzeléseit az aktuális értekezleteken. 

- Irányítottam sz intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek 
megismerését és nevelési/ tanulási- tanítási folyamatokba épülését. 

 
Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal?  
Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös értékeken 
alapuló vezetői jövőképét, céljait? 
 
- Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 

pályázatomban megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 
- Figyelemmel kísértem és be is tartottam a törvényi előírásokat, valamint a helyi 

adottságokat, fenntartói, szülői elvárásokat. 
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Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitásokat? 
Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

Továbbképzési célok az egyéni és az óvoda szükségleteinek összehangolásával történt. 
- Figyelemmel kísértem az aktuális külső és belső változásokat, hatékonyan igyekeztem 

reagál rájuk, utána nézek a változtatások szükségességének okainak, és felmérem az ok-
okozati összefüggéseket. 

- A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok 
elkerülési módját megosztottam kollégáimmal, a felmerülő kérdésekre választ adtam, ha 
nem tudtam, további információt gyűjtöttem. 

- Az új kihívásokkal kapcsolatos továbbképzéseken is részt vettem, az érdeklődő 
kollégákkal együtt, s igyekeztem a megszerzett információkat megosztani a közösségünk 
tagjaival, ha szükségét láttam szakértőt is hívtam. 

- Igyekeztem a felmerülő problémát hatékonyan értékelni, rugalmasan kezelni, 
megtervezni, végrehajtani, mindig nyitott vagyok az innovatív dolgokra, jó kapcsolatot 
ápolok a partnerekkel. 

- Nagy hangsúlyt fektettek, hogy a kollégák eljussanak olyan továbbképzésekre melyek 
témái a környezettudatosság és a mozgás. Az elsajátított tudást a mindennapi 
tevékenységek során alkalmazni tudják. 

 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése érdekében? 

-Az intézményünk vezetése összehangolta a hosszú és rövid távú terveket a minél sikeresebb 
megvalósítás és tovább fejlesztés érdekében, mivel nyitott, integráló, befogadó szervezet. 
-A feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatóak voltak. 
- Az intézményi működést befolyásoló mérési adatokat, eredményeket felhasználtam a 
stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének 
megítélésében, különösen a nevelés/tanulás szervezésében és irányításában.   
- A kollégákkal megosztottam a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkat.   
-A beszámolók összesítése adott pontos információt a gyermekek megfigyelésén, és a 
helyben szokásos méréseken alapuló egyéni fejlődés változásáról (mérések eredményeit és a 
fejlesztési terveket csoportnaplóban/fejlődési naplóban dokumentálják az 
óvodapedagógusok) a tapasztalatokat felhasználják a gyermek fejlesztése érdekében.  
- Sikerült az óvoda önálló arculatának megtartása és ez által hatékonyan történt a 
működtetés, ami megfelelt a helyi sajátosságoknak, társadalmi elvárásoknak és valamennyi 
partnerünknek. 
Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 
szorulnak? Mi történik ezekkel? 

- Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és 
javítása céljából, mint vezető a nevelőtestülettel közösen meghatároztuk az intézmény 
minőségpolitikáját, ugyanis legfőbb célunk az volt, hogy óvodánk az általános és a helyi 
pedagógiai valamint a szakmai célkitűzéseknek megfelelően működjön.  
-A célok eléréséhez egyértelmű és egymásra épülő terveket dolgoztunk ki, melynek alapja az 
információszerzés, a külső és belső partnerek számbavétele, a velük való együttműködés 
kidolgozása. Minőségi és Belső értékelési csoport működik az intézményben, mely 
segítségével folyamatosan nyomon követhetem a célok megvalósulását, ami meghatározza az 
intézmény erősségeit és gyengeségeit, felhasználva a belső és külső értékelés eredményeit. A 
nevelőtestületet bevontam a fejlesztő munkába, az intézményi közös kérdések 
megválaszolásába, a problémák megoldásába.  
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Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában megjelenő változások 
értelmezésében, megközelítésében? 

Elsősorban figyelemmel kísérem a törvényi és egyéb az intézmény működését szabályozó 
változásokat: az információáramlás különböző formáinak alkalmazásával- Közlönyből, 
Internet adta lehetőségeket felhasználva, kör- e-mail, kéthetente értekezlet megtartásával, 
faliújságon az információk megosztásával, körlevéllel, szóbeli beszélgetéssel tájékoztatom a 
közösséget. 

- Folyamatosan tájékoztattam őket, hogy a dokumentumainkat ezeknek megfelelően 
kell módosítani és ennek keretében tettük meg a szükséges lépéseket.  

- Nevelés nélküli értekezleteken témaként szerepel az előttünk álló feladatok 
értelmezése, feladatok elosztása. 

- Információáramlás különböző formáinak alkalmazása, csoportos és egyénenként 
történő tájékoztatás. 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

- Naprakészen követtem az intézményt érintő változásokat. Folyamatosan informáltam 
kollégáimat és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról. Módszertani szabadságot 
tiszteletben tartva követtem a nevelőtestület szakmai tevékenységét, nevelési 
eredményességét, biztosítva a zavartalan működést. 
- Segítettem a kollégákat az önálló információszerzésre, (konferenciák, előadások, egyéb 
források).  biztosítottam számukra az időt (akár helyettesítés elrendelésével is), és 
lehetőségek szerin anyagi támogatással is. 
- Fontosnak tartottam, hogy a testület minden tagja tisztában legyen a saját munkakörének 
feladataival, megfelelő mennyiségű alkotói szabadságot és visszajelzést adtam a testületnek, 
amely tevékenységében megerősítettem.  

 - Nyitott voltam az új kezdeményezések, innovációk megismerésére és befogadására. 
Örömmel vettem a nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló 
kezdeményezéseket, innovációs törekvéseket, fejlesztéseket. 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és 
fejleszthető területek meghatározása? 

- Ismerem a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználom az eredményeit.  
- Vezetői munkám során számítok a kollégák véleményére.  
- Tudatos voltam a saját vezetési stílusom érvényesítésében, ismerem erősségeimet és 
korlátaimat. 
- Önértékelésem reális, erősségeimmel igyekeztem jól élni, hibáimat elismerem, a tanulási 
folyamat részeként kezelem. 
- Vezetői munkámmal kapcsolatban számítok a kollégák, a szülők és a fenntartó 
véleményére.  
- Tudatos vagyok a saját vezetési stílusom érvényesítésében, mindig fejlesztem ezeket a 
képességeimet. Ismerem erősségeim, gyengeségeim.  
-  Igyekszem hibáimat alázattal elismerni, azokat a fejlődés lehetőségére felhasználni. 
Erősségeimet kamatoztatni. 
- Önértékelési Kérdőívek elemzései – szülői; óvónői; vezetőtársi; lezártuk, a fejlesztési 

tervek elkészültek. 
- Beszámoló készítése során saját munkám elemzése, hiányosságok, kudarcok, eredmények. 
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Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban? 
Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a 
szervezeti célok elérése érdekében? 

- Folyamatosan fejlesztem vezetői felkészültségemet, vezetői képességeimet, keresem 
az új szakmai információkat, lehetőségeket.  

- Kommunikáció – retorika - helyesírás – szép Magyar beszéd 
- Vezetői kompetenciák. 
- Jogszabályi változások figyelemmel kísérése, segítség kérése a Jogi és 

intézményfelügyeleti irodától. Sok segítséget, támogatást kaptam Pap Krisztinától 
aljegyző, irodavezető asszonytól. Az intézményt érintő döntések előkészítésekor 
mindig megbeszéltük a lehetőségeket. 

-  Vezetői munkámat jellemezi, hogy betartom a szakmai etika szabályait.  
Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja? 

Kommunikációm fejlesztésre szorul, azonban hatékony volt a meggyőző, közvetlen, 
empatikus stílusom, legalábbis úgy érzem.  
 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermek, a nevelőtestület tagjai és önmaga képzése 
és fejlesztése iránt? 

- Igyekszem nyomon követni az új szakmai információkat, és elsajátítani azokat.    
Folyamatosan fejlesztem vezetői kompetenciáimat, őszintén megfigyelem önmagamat, 
mások tapasztalatai alapján is. 
- Számomra fontos a kollégák folyamatos fejlődésére irányuló lehetőségek megteremtése. 
Önképzéssel, továbbképzéseken történő részt vétellel biztosítottam, ösztönöztem a 
munkatársak szakmai fejlődését, támogattam önfejlődési terveiket. A továbbképzési program 
alapján a beiskolázási tervet nevelési évre szólóan aktualizáltam, melyet úgy állított össze, 
hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai 
karriertervének. Kihelyezett képzéseket valósítottam meg szakértő kollégával sikeresen, ahol 
a teljes nevelőtestület részt tudott venni: önértékelés, tanfelügyelet. 
-Minden téren igyekszem hiteles és etikus lenni, amit elvárok kollégáimtól is. 
 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi indokolja az 
esetleges változásokat, átütemezéseket? 

A vezetői programban leírtakat folyamatosan figyelembe veszem a célok kitűzésében, a 
tervezésben, a végrehajtásban, ha szükséges és indokolt, rugalmasan változtatok azokon. Pl. 
törvényi változások, körülményekben bekövetkezett változások. 
-Sok siker, öröm, munka övezte az utat, amelyen ez alatt az 1 év alatt végigjártunk. A 
szülőknek is sok köszönettel tartozok, mivel támogatnak ezen a nem könnyű, rendkívüli 
helyzetben is (pandémia). Köszönöm az Óvoda azon dolgozóinak, akik munkám haladásában 
segítenek, és akikkel közös érdekű szakmai munkát tudunk megvalósítani a fejlődésünk 
érdekében, és odaadással, szeretettel dolgoznak velem. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival, 
kollégáival? 

- Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések 
előkészítésébe bevontam az intézmény munkatársait és partnereit, a döntésekhez szükséges 
információkat megosztottam az érintettekkel.  

-Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoztam döntéseket, 
oldottam meg problémákat és konfliktusokat. 
- A vezetőtársak véleményét is kikértem valamennyi ügyben. 
- A székhelyen dolgozó vezető helyettessel, tagintézmény vezetővel a munkaközösség 

vezetőkkel nagyon jó a kapcsolat, folyamatos az egyeztetés, a megbeszélés. 
-Az óvodapedagógusokkal együtt készítettük elő azokat a döntéseket, amiben önállóan 
dönthetünk (pl. ünnepek előkészítése, bővítéssel kapcsolatos feladatok). A véleményük 
meghallgatása után határoztuk meg és osztottuk el a feladatokat. 

-Szintén sokat segít a szülők hozzáállásuk, segítőkészségük. 
Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és 
értékelésében? 

-Aktívan veszek részt a belső intézményi ellenőrzési értékelési rendszer kialakításában és 
működtetésében. 
 -Értékelésben fő szempont a támogató értékelés, melyben építek a pedagógus erősségeire, és 
a fejlesztendő területek meghatározásában is kezdeményező vagyok.  
- Az óvodapedagógusok látogatásában részt vállalva, értékelésnél az erősségek kiemelésével 
határozom meg a fejlesztés irányát. 
- Csoportlátogatásokat én végeztem, a vezető társakkal együtt a szakmai megbeszélés során 
igyekeztem a pedagóguskompetenciák figyelembevételével segítséget nyújtani. 
 

Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a 
munkatársakat és gyermekeket? 

-Vezetői hatékonyságom fejlesztése inspirálta a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 
- Támogattam az új kezdeményezéseket, ösztönöztem a továbbtanulást.  
- Építettem az óvodapedagógusok egyéni tulajdonságainak erősségeire, ösztönöztem a 
nevelőtestület tagjait az önképzésre. 
- Módomban állt év végén jutalmat adni, amit ezúton is szeretnék megköszönni a 
fenntartónak. Ez nagy lehetőség a dolgozók munkájának elismerés kinyilvánítására 
- Tovább visszük a hagyományokat: Jubileumi jutalom, szakvizsga, minősítés után a 
közösség előtt virágcsokorral megköszönöm a munkájukat, gratulálva a teljesítményükhöz. 
- Felnőtt karácsony és Pedagógus nap megünneplése külső helyszínen történik, amely jó 
hangulatban telik az óvodánk közösségével.  
Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre 
épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Hogyan koordinálja az 
együttműködést? 

- Munkaközösségeket, és intézményen belüli önértékelő csoportot működtettem. 
- Szükség szerint részt vettem a különböző teamek munkájában, pályázatok írásában. 
- Kezdeményeztem, szerveztem és ösztönöztem az intézményen belüli együttműködéseket, 
nyitott vezetési módszerrel.  
- Minden előttünk álló feladatot megbeszéltünk – felelősök, időhatár, eszközök pl.: (Farsangi 
alapítványi bál) és más egyéb rendezvények, bizalomra épülő együttműködés kialakításával. 



39 

 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben? Milyen 
módon biztosítja és támogatja az érintetteket, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai 
alapján kollégái szakmai fejlődését? 

-Tudtam és átláttam, hogy az intézménynek milyen szakmai, módszertani tudásra van 
szüksége. 
- Az intézményi szükségleteket, valamint a munkatársak szakmai karriertervét is figyelembe 
véve készítettem el a beiskolázási tervet.  
- Szakmai napok és belső továbbképzések szervezésével biztosítom a pedagógusok szakmai 
fejlődését. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján, 
különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására és a fenntartó által 
elvárt feladatok megvalósítása alapján biztosítottam és támogattam az érintetteket. 
Hogyan gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges 
változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)? 

Az óvónőhiány a mi intézményünkben is gond, azonban még meg tudtuk oldani a fennálló 
létszámhiányokat. Igyekeztem olyan elvárásokat támasztani, ami a gyermekek óvodai életére 
vonatkozott. 
A gyermekekkel való szeretetteljes (ölelés, simogatás, meghallgatás, közös játszás) együttlét 
volt a legfontosabb. Igyekeztem az adminisztrációval kapcsolatos terheket levenni, a szakmai 
színvonal megtartásával és a törvények, előírások betartásával (pandémia). Arányos és 
egyenletes feladatelosztás biztosítása volt a feladat ebben az évben is. Ki miben erős, 
önérvényesítés lehetőségeinek biztosítása a feladatok elosztása során, önállóság 
biztosításával. Kiemelten figyelmet fordítottam azon kollégák számára, akik valamilyen 
területen kiemelkedő szakmai tudással rendelkeznek.  
 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

- Körültekintően hoztam meg döntéseimet.  
- A döntések előtt az SZMSZ-ben megfogalmazott döntési, véleményezési jogkör 
figyelembevételével, tanácsot, véleményt kértem a nevelőtestülettől az értekezleteken.   
-  Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoztam meg döntéseket, a 
kialakult problémákat és konfliktusokat kooperatív technikákkal segítve oldottam meg. 
- A döntéshozatal előtt konzultáltam vezető társaimmal, és ezután hoztuk meg a közös 
döntést.  
 

Mit tesz a nyugodt, munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 
érdekében? 

- Ismerem személyesen munkatársaim, erősségeit és gyengeségeit.  
- Konfliktushelyzetek megoldására vannak ismereteim a konfliktuskezelői módszerek 

területéről.   
- A kialakított szabály- és szokásrendszer ismeretét és betartását egyformán 

megkövetelem mindenkitől.  
- Támogattam és ösztönöztem az innovációt és a kreatív gondolkodást.  
- Szeretetteljes, gondoskodó, segítőkész vezetői munkával igyekeztem támogatni 

kolléganőimet. 
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Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok elérése 
érdekében? 

„Várlak” foglalkozás egymás közti hospitálásokkal, melyeken a cél: a tudásmegosztás, 
gyakorlat szerzés és tapasztalat gyűjtés történik, további hagyományának folytatásával. A 
továbbképzéseken elsajátított szakmai gyakorlatok megosztása a kollégákkal a bemutatók 
során. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

- Folyamatosan figyelemmel kísértem az intézmény működését befolyásoló jogi 
szabályozók változásait.  

-  Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges 
jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztattam:  

- Folyóiratok – Óvodavezetés – Óvodai Jogfutár, Hírek – internet. 
- Intézmény Felügyeleti Iroda tájékoztatása 
- Gyáli óvodavezető társaimmal való jó kapcsolat – egymás segítése, támogatása. 

 

Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

A tájékoztatásra – igénybe vettem a többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 
nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtettem.  
- Ki alakítottam az egységes információátadási rendszer működtetését: megbeszélések, 
értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.  
- Helyben szokásos módon. Ovi Híradó – Faliújság. Honlap; Körlevél; Értekezletek. 
Különböző fórumokon nyilatkozat. Interaktív ovi híradó.  
Fejlesztendő: A Gyáli Újságban újra több cikk megjelentetése az életünkről. 
 

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, 
fizikai környezet)? 

- Törekedtem a dolgozókkal szembeni egyenletes terhelésre.  
- Megteremtettem a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet.  
-Figyelemmel kísértem a dolgozók aktuális élethelyzetében történt változásokat (pl. 
betegség), és ennek figyelembevételével osztottam ki a feladatokat.   
- Az óvodai eszközöket folyamatosan felmértem, és szükség esetén javíttattam, vagy újak 
beszerzéséről gondoskodtam.  
-Vezetői munkám során megtapasztaltam, hogy a kollégák számára erősen motiválók a 
világos, inspiráló célok, az átlátható, tiszta szervezet, a tudás támogatása, az önálló, 
felelősségteljes feladatok, a teljesítmény díjazása, elismerése, a személyes példamutatás, 
illetve az összetartó, jó csapat. 
 

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 
érdekében? 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hozok meg döntéseket, és a 
kialakult problémákat és konfliktusokat kooperatív technikákkal segítve oldom meg. 

o Problémák, gondok közös megbeszélése, bizalomra épülő munkakapcsolatok. 
o Önállóság biztosítása. 
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o Mindennapok gondjainak figyelemmel kísérése, kiszámíthatóság, bizonyos 
dolgokban az állandóság biztosítása. Együttműködési képesség, csoportmunka 
fejlesztése. 

A bizonytalanság kezelése 
o Döntéshozatal- alternatívák és hatásaik elemzése 
o Személyes felelősségvállalás kérdésköre 
o Magatartás, szervezeti viselkedés, attitűd és motiváció 
o Hiteles és etikus magatartást tanúsítok és várok el. (Kommunikáció, magatartás a 

pedagógus etika normáinak megfelelően.) 
 

Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény 
pozitív arculatának kialakítását? 

-Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hoztam nyilvánosságra. 
 -A pozitív kép megtartása érdekében a kommunikációs csatornák használatának etikai 
fontosságára is hívtam fel a dolgozók figyelmét. 
-Megfelelő mértékben, az óvoda érdekeit szem előtt tartva képviseltem az intézmény 
érdekeit. 
Vezetői fórumokon való részvétel. 
 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát? 

-Szabályozással, eljárási rendekkel biztosítottam a folyamatok nyomon követhetőségét, 
ellenőrizhetőségét (az éves munkaterv részletes elkészítését). 
-Elvártam a szabályos, korrekt dokumentációt: értekezleteken, megbeszéléseken. Kapott, 
leadott dokumentációkban (naplók, fejlődési naplók). Szóbeli, írásbeli tájékoztatókban. 
- A szervezeti kommunikációs rendszer felépítése, szervezése és működtetése meghatározó 
szerepet tölt be a szervezetek életében. 
 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

- Ismerem az intézmény partnereinek igényeit és elégedettségét, személyesen veszek 
részt a kapcsolattartásban.   

- Gondoskodom a fenntartóval való együttműködésről az emberi, pénzügyi és tárgyi 
erőforrások biztosításával kapcsolatban. 

- Hivatallal, Civil szervezetekkel. 
- A város intézményeivel. 
- Tiszteletteljes, segítőkész kapcsolat a szülőkkel, a szülői szervezet vezetőjével, a 

bölcsőde vezetőjével, iskolák igazgatójával. 
- Személyesen rész veszek a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő 

szervezetekkel történő kapcsolattartásban. 

 

Gyál, 2020. 09.17. 

……………………………………………………………. 

                                                        Karap Erzsébet 
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Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Zenei Munkaközösségi beszámoló 
2. sz. melléklet: Pszichológiai beszámoló 
3. sz. melléklet: Minőségi Munkaközösségi beszámoló 
4. sz. melléklet: Logopédiai beszámoló 
5. sz. melléklet: Hagyományőrző beszámoló 

 
 

FELHASZNÁLT IRODALOM 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

Módszertani segédanyaghoz 

Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA 

Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés 

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK számára 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

A Gyáli Tátika Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2020. 09.-én kelt nevelőtestületi 

határozata alapján, a 2019/2020. nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 

Gyál, 2020.  

 

 

………………………………….. 

  Karap Erzsébet 

 

 

 

A Gyáli Tátika Óvoda iktatásában a …………/2020. iktatási számú jegyzőkönyvben található, 

mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta a 2019/2020. nevelési év 

beszámolóját. 

 

 

Gyál, 2020.  

 

………………………………….. 

Pápai Mihály-polgármester 

Fenntartó képviselője 
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1. sz. melléklet: Zenei Munkaközösségi beszámoló 
 

Beszámoló a Gyáli Tátika Óvoda 

Zenei munkaközösség 2019/2020 nevelési évben             
végzett munkájáról 

2020. 08.31. 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                               

                                                Készítette: Sági Illésné            

                                                       Munkaközösség vezető 
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     Úgy gondolom, hogy a munkaközösségünk aktívan végzi a munkáját, részt vesz az óvoda 
Helyi Pedagógiai Programjában megtervezett tevékenységek megvalósításában. az  

     Az évkezdetet követően közösen áttekintettük a munkatervet, s arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy a kitűzött feladatok elegendőek, a sok más intézményi és intézményen kívüli 
megmérettetés mellett.  

     Több éve hagyomány, hogy a zenei munkaközösség tagjai az éves munkatervet az első 
alkalommal összeállították, megbeszéltük a napirendi pontokhoz tartozó felelősöket és a 
határidőket. 

     Az óvodai fenyőünnepre, meglepetésként műsorral készültünk az óvoda minden óvónőjével 
és a ,,Gingalló” tehetségígéreteket segítő intra – és interperszonális műhelybe járó 
gyermekekkel együtt. 

      Ez kiemelt feladatunk volt, a gyerekek nagy örömmel készültek rá. Egyénileg is szerepeltek, 
egy kislány előadásában több csengővel hallhattuk a ,,Hull a pelyhes…” című gyermekdalt. 
Különlegessé az tette a műsort, hogy a zeneiskola igazgatója és növendékei citerán kísérte a 
dalokat. 

     Ez több éve hagyomány óvodánkban. 

     Megnéztük a képességfejlesztés játékosan DVD-t, majd megbeszéltük kinek melyik tetszett, 
illetve, ki melyiket alkalmazza ebből a mindennapi gyakorlatban. Áttekintettük az egyes 
elemeket, hogyan lehet a helyi nevelési programban alkalmazni, megvalósítani. 

     Hangszeres, mozgásos bemutatót tartottam minden óvónő részére, hogy a gyakorlatban is 
megtapasztalják ezeket. 

Tehetséggondozás: 

     Októbertől heti egy alkalommal zeneovi foglalkozásokat tartottam nagycsoportos óvodás 
gyermekeink számára. 

Az évszakok váltakozását figyelembe véve választottuk ki a dalokat és az énekes játékokat. 

     A foglalkozásaimat úgy építettem fel, hogy minden alkalommal legyen ritmus – és 
hallásfejlesztés. Rendszeresen használtuk a ritmus hangszereket, megismertettem a 
gyermekeket az furulyával, melyet szinte minden alkalommal használtam.       

Megtanultuk a ritmus képeket, melyeket előrre elkészítettem, ezek alapján tapsoltunk. 

     Minden közösen megtartott óvodai ünnepségen rendszeresen felléptünk, ahol a többi 
gyermekkel közösen énekeltünk.  

     Terveink megvalósításában megakadályozott bennünket a COVID-19 vírus által okozott 
járvány elterjedése és annak következtében elrendelt karantén. 
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     Köszönöm minden kolléganőmnek a munkáját, amely hozzájárult és az előttünk álló 
nevelési évben hozzájárul ahhoz, hogy sikereket érjünk el az óvodai ének – zenei nevelés 
terén. 

Mindennapjainkat áthassa a zene és annak szeretete! 

 

Gondolataimat Kodály Zoltán szavaival szeretném zárni: 

 

,, Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életének olyan 
kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet 
szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 

 

 

Gyál,2020.  

 

 

                                                                                    Sági Illésné 
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2. sz. melléklet: Pszichológiai beszámoló 
 

Éves beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről 

a 2019/20-as nevelési évben 

 

Gyáli Tátika Óvoda 

Készítette: Jeney Andrea pszichológus 

 

2019 szeptemberében a Gyáli Tátika Óvodában 12 óvodai csoportban indult meg a 
nevelőmunka. A Klapka épületben és a Bartók épületben 6-6 óvodai csoportban kezdtem meg 
óvodapszichológusi tevékenységemet. 

  Az óvoda vezetése szakmai munkám minden területén támogatott az elmúlt években 
megtapasztaltakhoz hasonlóan. Az óvodapedagógus kollegákkal, érzésem szerint bizalomteli, 
eredményes együttműködést alakítottunk ki. 

 2019 szeptemberétől Jelinek Zsófia tanácsadó szakpszichológus, a Gyáli Pedagógiai 
Szakszolgálat szakembere segítette koordinátorként munkámat, csoportos és egyéni 
konzultációs lehetőségek biztosításával.  

  A pszichológiai foglalkozásokon ebben a nevelési évben összesen 53 gyermek vett részt, 
ebből 17 lány és 36 fiú. A nemek százalékos aránya: fiúk 68 %, lányok 32 %.  

A pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek csoportonkénti megoszlása: 

Klapka épület 
csoport  létszám  nemek megoszlása 
Süni   2   2 lány  0 fiú 
Halacska  5    1 lány  4 fiú 
Méhecske  7   3 lány  4 fiú 
Katica   5   0 lány  5 fiú 
Pillangó  5   4 lány  1 fiú 
Micimackó (1) 8   1 lány  7 fiú 
Összesen  32   11 lány 21 fiú 
 
Bartók épület 
csoport  létszám  nemek megoszlása 
Nyuszi   2   1 lány  1 fiú 
Micimackó (2) 5   2 lány  3 fiú 
Kisvakond  4   1 lány  3 fiú 
Katica   2   1 lány  1 fiú 
Napocska  3   1 lány  2 fiú 
Csiga   5   0 lány   5 fiú 
Összesen  21   6 lány  15 fiú 
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Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottam a BTM-es gyerekekre és a 2018 októberében 
indult ASD csoport gyermekeire. Összesen 19 gyermek fejlődését követtem végig fokozott 
figyelemmel.  

BTM-es és SNI-s gyermekek megoszlása épületenként 

Klapkaépület 

SNI 10 gyerek 

BTM   5 gyerek 

Bartóképület 

SNI 0 gyerek 

BTM 4 gyerek 

Az óvodapszichológiai ellátásba kerülés okai a 2019/20 évben 

Az óvodapedagógusok ebben a nevelési évben is elsősorban beilleszkedési problémát, a 
szabálytudat kialakulásának nehézségeit, társakkal szembeni agressziót, valamint túlzott 
mozgásigényt és a figyelem fenntartásának nehézségeit jelezték az érintett gyermekeknél. 
Szorongásos tünetek, a gyermek visszahúzódó magatartása továbbra is gyakran áll a szülői és 
óvónői megkeresések hátterében.  

Feltételezett idegrendszeri éretlenség, szenzoros túlérzékenység (hangokra vagy fényekre adott 
túlzott reakció), és a mozgásfejlődés folyamatának részleges elakadása több gyermeknél fordult 
elő ebben az évben is. A szülők egymás közötti kapcsolatának megromlása, a nem következetes 
illetve a túlzottan engedékeny szülői magatartás sokszor áll a gyermek tünetképzésének 
hátterében.  

A pszichológiai tevékenység megoszlása a kontaktórákon  

típus     arány 
Egyéni foglalkozás   34,9 % 
Csoportos foglalkozás  7 % 
Pedagógiai konzultáció  27,7 % 
Szülöi konzultáció   15,8 % 
Megfigyelés    10,4 % 
Team     4,18 % 
Esetkonferencia   0,5 % 
 

A 2020 március 15 és június 25   közötti időszakban elsősorban szülői konzultációkkal tudtam 
segíteni az otthonukban tartózkodó szülőket és gyermekeket. 33 óvodás gyermek szüleivel 
folytattam rendszeresen beszélgetést telefonon és e-mail-en.  

Kiemelt figyelmet fordítottam mindazokra a családokra, ahol tudomásom volt 
életeseményekhez kapcsolódó krízis helyzetekről. (Ide tartozik: a gyermek többhetes kórházi 
tartózkodása a karantént közvetlenül megelőzően, családon belüli haláleset, szülők és 
nagyszülők súlyos akut vagy krónikus betegsége, addiktív betegségek.) 
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Tapasztalataimat összefoglalva, úgy látom, a pszichológiai foglalkozáson résztvevő gyerekek 
és családjaik többsége nyugalomban és biztonságban élték át a március 15 és június 25 közötti 
9 hetet. Ezt elősegítette a kertvárosi környezet és az időjárás is. Többen beszámoltak arról, 
hogy az önkormányzat támogatása, segítsége hozzájárult családjuk biztonságához. 

A június 25 után óvodába visszatérő gyermekek többségénél a szülő-gyerek kapcsolat 
erősödése, gazdagodása volt megfigyelhető a rajzok tanúsága szerint. Néhány gyermek 
esetében, vélhetően a strukturált óvodai napirend hiányával is összefüggésben, megfigyelhető 
volt egyfajta elbizonytalanodás. A gyermek rajzok tartalma alapján, digitális eszközök, tablet, 
TV, okostelefon mellett töltött magányos órákra lehet következtetni. Tapasztalataimat szülői 
konzultációk keretei között kívánom megosztani a szülőkkel 2020 szeptemberétől.     

A 2019/20-as nevelési évben szintén fontos elemeit képezték munkámnak a 3-4 gyermek 
részvételével megvalósuló csoportfoglalkozások. Ezek tematikáját egyrészt a tavalyi évhez 
hasonlóan Gőbel Orsolya Varázsjátékok című könyve alapján alakítottam ki. A 
foglalkozásokon mozgásfejlesztő játékok és a képzeletet megmozgató fantáziajátékok egyaránt 
helyet kaptak. Ezek a játékok az SNI-s gyermekek integrációjában, beszédhibás, dadogó 
gyermekek szorongásoldó szupportív terápiájában és BTM-es nehézséggel küzdők esetében is 
hatékonyan alkalmazhatók. Másrészt beépítettem a csoportfoglalkozások tematikájába, a 2019-
ben elvégzett Boldogságóra tanfolyam és Gyermekjóga oktató tanfolyam anyagának óvodás 
életkorhoz leginkább illő elemeit. A testtudatosság fejlesztő, a testséma harmonikus 
kialakulását segítő gyakorlatok az óvodás életkorú gyermek önismeretének és önbizalmának 
erősödéséhez is hozzájárul. 

 A varázsjátékok, és a boldogságóra foglalkozás hatásmechanizmusának talán legfontosabb 
eleme a relaxáció elsajátítása. A befelé figyelés, a belső képzetáramlásra hangolódás ebben az 
életkorban lépésről lépésre jön létre. 

Az év során kiemelt szerepet kapott munkámban az ASD csoport segítőivel, óvónőkkel, 
dajkákkal, logopédussal és a gyógypedagógussal folytatott rendszeres eszmecsere, konzultáció. 
Az SNI-s gyermekek szüleinek a szülőkonzultációk mellett a szülőcsoport keretei között 
nyújtottam támogatást. A szülőcsoporthoz szervesen kapcsolódtak az önismereti célú 
művészetterápiás egyéni konzultációk is. 

 

 

Gyál, 2020. augusztus 27. 

Jeney Andrea  
Pszichológus 
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3. sz. melléklet Minőségi Munkaközösségi beszámoló 

 

Mérés – Értékelés Munkaközösség 2019 – 2020 Nevelési Év Évvégi beszámolója 

Feladataink voltak: 

- Éves feladatok megbeszélése 
- Mérési naptár elkészítése 
- Mérési feladatokhoz összesítő lapok készítése 
- Mérési naptárban megjelölt mérések a megadott időpontig való teljesítése 

Az idei nevelési év I. félévének értékelése: 

Kiscsoport:  
Fejlődési naplók, személyiséglapok megnyitása, vezetése 
Középsőcsoport:  
Finommotoros koordináció fejlettségének mérése – Emberábrázolás – Goodenough 
Nagycsoport:  
Kognitív képességek mérése – Rövid differ 
Minden csoporttól időben megkaptam a mérési eredményeket.  
A következő összesítő táblázatokban a mérési eredmények óvodánként, majd a két óvoda 
együttes mérési eredményének összesítése figyelhető meg. 
 

Bartó Óvoda 2019 - 2020 

EMBER RAJZ ÉRTÉKELÉS GOODENOUGH SZERINT Összesítő 

Korcsoport Kis 

4 - 5 

Középső 

5 - 6 

Nagy 

6 - 7 

Százalék Fő Százalék Fő Százalék Fő 

70%alatti nagyon 
gyenge 

  

 

3,7       2   

70-90%gyenge  

 

 16,66 9   

90-105% normál  

 

 27,77 15   

105%feletti átlag  1,85 

 

1 50 27   

Összesen 1,85 1 98,14 53   
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Összesítő: 54 fő 

Nagyon gyenge: 2 fő 

Gyenge: 9 fő  

Normál: 15 fő 

Átlag feletti: 27 fő 

Bartók Óvoda 2019 - 202DIFFER ÖSSZESÍTŐ 

Korcsoport: Nagycsoport        Vizsgált személy: 49 fő       Vizsgálat ideje: 2020.01. 

 

Difer Írás 

Szint Százalék 

 

Fő Szint Százalék Fő 

Előkészítő 8,16 

 

4 Előkészítő 2,04 1 

Kezdő 

 

16,32 8 Kezdő 34,69 17 

Haladó 

 

42,85 

 

21 Haladó 38,77 19 

Befejező 

 

32,65 16 Befejező 

 

24,48 12 

Optimum 

 

     

Összesen 

 

100 49 Összesen 100 49 
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Klapka Óvoda 2019 – 2020. 

EMBER RAJZ ÉRTÉKELÉS GOODENOUGH SZERINT 

Korcsoport Kis 

4 - 5 

Középső 

5 - 6 

Nagy 

6 - 7 

Százalék Fő Százalék Fő Százalék Fő 

70%alatti nagyon 
gyenge 

 

 

 

 

1,8 1   

70-90%gyenge 3,7 

 

2 3,7 2   

90-105% normál 7,5 

 

4 5,6 3   

105%feletti átlag  18,86 

 

10 37,73 20 1,8 1 

Összesen 30,18 

 

16 49,05 26 1,8 1 

 

Összesítő: 43 fő 

Nagyon gyenge: 1 fő 

Gyenge: 4 fő 

Normál: 7 fő 

Átlag feletti: 31 fő 
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Klapka Óvoda      DIFFER ÖSSZESÍTŐ 

Korcsoport: Nagycsoport     Vizsgált személy: 44 fő      Vizsgálat ideje: 2020.01. 

Difer Írás 

Szint Százalék 

 

Fő Szint Százalék Fő 

Előkészítő 

 

11,36 

 

5 Előkészítő   

Kezdő 

 

4,54 2 Kezdő 29,54 13 

Haladó 

 

9,09 

 

4 Haladó 43,18 19 

Befejező 31,81 14 Befejező 

 

27,27 12 

Optimum 40,9 18    

Összesen 

 

97,72 43 Összesen 100 44 
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Klapka – Bartók Óvoda 2019 – 2020 Összesítő 

DIFFER ÖSSZESÍTŐ 

Korcsoport: Nagycsoport        Vizsgált személy: 93 fő     Vizsgálat ideje: 2020.01. 

 

Difer Írás 

Szint Százalék 

 

Fő Szint Százalék Fő 

Előkészítő 

 

 

9,67 

 

9 Előkészítő 1,07 1 

Kezdő 

 

 

10,75 10 Kezdő 32,25 30 

Haladó 

 

 

26,88 

 

25 Haladó 40,86 38 

Befejező 

 

 

32,25 30 Befejező 

 

25,8 24 

Optimum 

 

19,35 18    

Összesen 

 

100 92 Összesen 100 93 
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Klapka – Bartók Óvoda 2019 – 2020 Összesítő 

EMBER RAJZ ÉRTÉKELÉS GOODENOUGH SZERINT 

Korcsoport Kis 

4 - 5 

Középső 

5 - 6 

Nagy 

6 - 7 

Százalék Fő Százalék Fő Százalék Fő 

70%alatti nagyon 
gyenge 

 

 

 

 

 

2,8 3   

70-90%gyenge 1,86 

 

2 10,28 11   

90-105% normál 3,73 

 

4 16,82 18   

105%feletti átlag  10,28 

 

11 25,23 27 0,93 1 

Összesen 15,88 

 

17 55,14 59 0,93 1 

Összesítő:107 fő 
Nagyon gyenge: 3 fő 
Gyenge: 13 fő 
Normál: 22 fő 
Átlag feletti: 39 fő 
Kitűzött célunk volt: 

-  azoknak a gyermekeknek a csökkentése, akik elmaradtak a megfelelő életkori 
fejlettségi szinttől 

- a jól teljesítő gyermekek eredményének megtartása 
Fejlesztési feladatok: 

- Minden csoportban az óvodapedagógusok a gyerekeknek egyéni fejlesztési tervet készít, 
amelyekben megjelölték a fejlesztendő területet és a fejlesztési feladatokat, játékokat 
(ezek a tervek a csoportnaplóban megtalálhatóak) 

- A tehetségígéretes gyermekek fejlesztési terve is megjelenik a csoportnaplóban. 
Az idei nevelési év II. félévének értékelése: 
Sajnos az egész világot érintő korona vírus miatt óvodánk bezárt, így a gyermekek nem jártak 
óvodába. Home office – ban kaptak oktatást az óvodások a saját csoportjuk zárt facebook 
oldalán. Ennek a helyzetnek köszönhetően a második félévre betervezett méréseket nem tudtuk 
elvégezni.  
Kelt, Gyál, 2020.06.07.                                        Buzás Jánosné 
                                                                       munkaközösségvezető 
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4. sz. melléklet Logopédiai beszámoló 
 

Logopédiai beszámoló 

Gyáli Tátika Óvoda 

2019-2020 

A tanév elején az 5. életévüket betöltött gyerekek kötelező komplex logopédiai szűrővizsgálatán (Szól-

e? vizsgálat) összesen 93 tanköteles korú, nagycsoportos gyerek vizsgálatára került sor. Ez a 

diagnosztikai eljárás a beszéd és nyelvi fejlettség megállapítására szolgáló módszer, törvény által előírt, 

kötelező logopédiai szűrés, ami a beszéd- és nyelvi fejlettségen kívül a gyermek olvasásra, írásra való 

felkészültségét is méri. Ez alapján szűrjük ki azokat a gyerekeket, akiknek ajánlott a logopédia ellátás, 

valamint a fejlesztőpedagógiai megsegítés. 

Ezen kívül, a 2017. szeptember 01-től hatályba lépő a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 25.§ (3) alapján 

a logopédiai ellátás keretében minden évben el kell végezni a 3. életévüket betöltött gyermekek 

beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrővizsgálatát is. A szűrés a Macarthur-Bates Kommunikatív 

Fejlődési adattár III. (KOFA-3) elnevezésű teszt felvételét jelenti, amit kérdőíves eljárás formájában a 

szülők töltenek ki, és a logopédus elemzi, értékeli. Szükség esetén további vizsgálatra tudjuk küldeni a 

gyerekeket, illetve, ha eltérést tapasztalunk, időben lehet megkezdeni a megkésett ill. akadályozott 

beszédfejlődés terápiáját. Ennek a törvényi előírásnak eleget téve összesen 81 kiscsoportos gyerek 

vizsgálata történt meg 2019 szeptemberében.  

A vizsgálatok eredményei alapján az év folyamán 73 gyerekkel foglalkoztam, ebből: 47 nagycsoportos 

korú, 8 középsős, 8 kiscsoportos korú, illetve 10 SNI-s. 

Összegezve: 

Szűrővizsgálaton részt vett: 93 nagycsoportos, tanköteles korú gyerek, 

                                              81 kiscsoportos gyerek;  

Logopédiai terápiában részesült összesen: 73 gyerek  

     Ebből:  - nagycsoportos: 47 gyerek  

                  - középsős:           8 gyerek  

                  - kiscsoportos:      8 gyerek 

                  - SNI:              10 gyerek (1 középsős, 8 autista, 1 kiscsoportos, aki 1 év felmentést kapott az 

óvodalátogatás alól).  
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A beszédhibák típusa szerint a pöszeség volt a leggyakoribb, összesen 47 gyermek részesült pösze 

terápiában (13 gyerek általános pöszeség, 34 gyerek részleges pöszeség miatt). Komplex nyelvi 

fejlesztésben 5 gyermek részesült, a nyelvi fejlődés súlyos elmaradása miatt. Dadogás+ pösze terápiára 

3 gyermek, megkésett, akadályozott beszédfejlődés miatt 8 gyermek járt logopédiai foglalkozásra. 

Komplex gyógypedagógiai-logopédiai fejlesztésben az SNI-s gyermekek részesültek, akiknek a 

fejlesztése a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményében megfogalmazott javaslatok 

betartása alapján történt. 

A Klapka épületben lévő Micimackó csoport autista gyermekeinek ellátása, fejlesztése is a feladataim 

közé tartozott az autizmus specifikus végzettségű gyógypedagógus kolléga munkába lépéséig. 2019 

decemberétől már csak a logopédiai ellátásukat végeztem, a szakvéleményben foglaltak alapján.  

Az év folyamán két továbbképzésen vettem részt, amit az óvoda szervezett autizmus témában: 

októberben, illetve januárban. Ezen kívül a Gyáli PMPSZ által megrendezett Autizmus Konferencián is 

részt vettem 2019. 11. 06-án. 

 

A logopédiára járó gyerekek értékelése: 

Beszédhibája megszűnt, tünetmentes: 24 gyerek,  

Lényeges javulás tapasztalható: 20 gyereknél;  

Részben javult: 1 gyerek;  

Keveset javult a beszédhibája (sok hiányzás miatt): 1 gyereknek. 

 

A beszéd javulásának lényeges, elengedhetetlen feltétele az otthoni rendszeres, szisz-tematikus 

gyakorlás. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás alapja a terápiás munkának. Az év folyamán a 

kezelt gyermekek esetében 51 szülővel találkoztam személyesen, ami beszédanamnézis felvételét, 

vagy fogadóóra keretében történő tanácsadást, a gyerekek fejlődésével kapcsolatos beszélgetést 

jelentett. Ezen kívül, az előjegyzésbe vett gyerekek szülei közül, illetve az óvodába járó kisebb gyerekek 

szülei közül is többen kerestek meg személyesen, illetve telefonon - tanácsadás céljából. Előzetesen 

egyeztetett időpontban a tanév során bármikor a szülők rendelkezésére álltam. 

A koronavírus járvány miatt 2020. március 18-tól bezárt az óvoda, így a gyermekek fejlesztését online 

módra áttérve a szülőkkel telefonon egyeztetve próbáltam megszervezni. Ez idő alatt 26 gyerek (mind 

iskolába készülő) további fejlesztését sikerült folyamatosan megoldanom, emailben küldött személyre 

szabott feladatokkal, amiket instrukciókkal ellátva küldtem el, visszajelzéseket kérve.  
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Az óvoda megnyitását követően újra kiscsoportos keretek között foglalkoztam tovább a gyerekekkel 

egészen július közepéig. Néhány szülő csak a logopédiai foglalkozásra hozta be gyermekét az óvodába, 

amiket velük egyeztetett időpontban tartottam meg. Néhány esetben olyan szülői kérést is figyelembe 

kellett vennem a fertőzés veszélyének félelméből adódóan, hogy csak egyéni formában foglalkozzak 

gyermekükkel. Úgy gondolom, hogy minden kérést sikerült teljesítenem, és a szülők egy része is 

együttműködően segítette munkámat.  

Az eddigiekben megszokott módon jó munkakapcsolatban működtem együtt az óvoda munkatársaival, 

óvodavezetővel, óvónőkkel. Megbeszéltük az aktuális kérdéseket, egyeztettük a tennivalókat, 

konzultáltunk. Logopédiai munkámat ebben a tanévben is kiegyensúlyozott, együttműködő, 

bizalomteljes légkörben tudtam végezni.  

 

Gyál, 2020. augusztus 12.                                                   

                                                                                     Dr. Arányiné Mócsán Mária 

                                                                                                     logopédus 
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5. sz. melléklet Hagyományőrző beszámoló 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 

 

 

a 2019 – 2020 – as tanév Néphagyományőrző munkaközösségének munkájáról 

 

 

 

 

Munkaközöségünk egyik célja a néphagyományok nevelőmunkánkban való megjelenítése, a 
gyerekeknek élményszerű átadása, hogy minél jobban megismerjék és megszeressék. 

 

Sajnos a pandémia miatt kialakult helyzetben a tanévet korában kellett befejeznünk, így a tavaszi jeles 
napok megismerése, gyerekek általi gyakorlati megismertetése elmaradt. 

 

Kis csapatunk lelkesen működött együtt annak érdekében, hogy csoportjainkban is jelen legyenek , 
tovább éljenek néphagyományaink, természetesen oly módon, hogy az ő életkori sajátosságaiknak 
megfeleljen és befogadhatóvá váljon.                                                                                   Az adott jeles 
napokhoz kapcsolódóan bővült mese és ének gyűjteményünk. Értékes és a gyerekek számára élvezhető 
népzenével ( Kolompos együttes CD – i ). 

 

Csoportjainkban mindig is nagy szerepet játszott a népzene szeretete, melyet a gyerekekkel is sikerült 
elfogadtatnunk.                                                                                                                                                                                    
Mindennapjainkat átszövi : ének foglalkozásainkon heti rendszerességgel használjuk, mellette a 
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő táncmozdulatokkal is megismertetjük őket. Mozgásos 
játékainkhoz szintén alkalmazzuk. Évzáró műsorainkat rendszerint néptáncos betétekkel színesítjük. 
Rengeteg területet fejleszt a zene: ritmusérzéket, téri orientációt, térbeli tájékozódást, 
mozgáskoordinációt, testtartást.  

 

 

Készítette :  

Tóthné Fadgyas Melinda  

munkaközösség vezető 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2019/2020. 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 Liliom Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1.sz.melléklet) a 2019/2020. nevelési évre 
– 2019. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2019. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2020. évi 
munkaterve alapján a 2020. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2019/2020. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2019/2020. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
 
G y á l, 2020. szeptember 21. 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 







































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2019/2020. 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 Tulipán Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1.sz.melléklet) a 2019/2020. nevelési évre 
– 2019. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2019. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2020. évi 
munkaterve alapján a 2020. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2019/2020. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2019/2020. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
G y á l, 2020. szeptember 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
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Bevezet6s

Elsodleges c61om 6s feladatom volt a gyermekek mindenekfelett 6llo 6rdekeinek tiszteletben

lartdsa, a nyugodt, kiegyensflyozott l6gkor biztosit6sa 6s intezm6nytink torv6nyes mukcid6se.

Tovdbbi feladatomnak tekintettem, hogy a kollegdkban belso ig6nyk6nt jelenjen megaz

on6rt6kel6s es a tov6bbk6pz6seken va16 r6szv6tel, valamiultitjekozotts6g a kdzneveldst

meghatdroz6 inform6ci6kban. Intdzm6nyvezetok6nt felelos vagyok a szakszeru, torv6nyes

miikod6sdrt, a takar6kos gazd6lkod6s6rt, azintdzmeny gazditlkod6si feladatainak

megszervezesert, a tervezdsi, besz6mol6si, inform6ci6szol96ltat6si kotelezetts6g teljesitds6rt.

Fo nto snak tarto m a szab 6ly szeri, atlithato gazd6l ko d6st.

Besz6mol6m elk6szit6s6hez felhaszn6ltam a201912020-es nevel6si 6v munkaterv6t, a KIR
statisztik6t, a Pedag6giai Programunk c6l 6s feladatrendszerdt, illetve a neveldsi 6v esem6nyei

alapjdn gytijtott tapasztalatokat.Ezek a dokumentumok hatdroztdk meg a nevelds c6ljait 6s a

c6l el616sehez sztks6ges feladatokat.

Ez anevelesi 6v kiilonleges m6don zajlott le a m6rciusban bekovetkezett vil6gj6rv6ny

kovetkezt6ben. Uj helyzet eld 6llitott mindenkit azintezmeny rendkiviili bez6r6sa, de azt

gondolom, 6s rigy hiszem, hogy a higgadt es kovetkezetes kommunik6ci6mind a fenntarl6,

mind az intezmdny reszerol pr6b6lta Athidalni az ezzelj616 bizonytalans6got. Megmutatkozott

az eredm6nyes egyiittmtikodds a fenntarl6val, a sztilokkel, a munkat6rsakkal.

A rendkivtili sziinet alatt is sikeres kommunik6ci6s csatorn6k mukddtek minden szinten. A
pedagogus koll6g6kkal sikeriilt kialakitani egy olyan rendszert, amiben a sztilok fel6

kozvetitettdk a neveldsi feladatokat 6s a sztilok partnerek is voltak ebben, 6s sorra ktildtdk

vissza a megoldott feladatok16l, az elk6sztilt m(rvekrol a k6peket. A dajka ndnik otthonukba

varrtak, himeztek, kdszitettdk a csoportszobai, 6vodai terek diszeit, m6g a karbantart6

munkat6rsak pedig az ovoda udvar6t, dpiiletdt rendezt6k tov6bbra is.

Azujranyit6skor pedig mdg ink6bb felk6sziilten kezdttink neki a neveldsi ev folytat6sfrhoz, a

ny6ri dletre va16 felk6szi.il6sre.

A folyamatos fertotlenit6s, amit febru6r 6ta kiemelt figyelemmel vegeztek a koll6g6irn egy

percig sem lankadt, egym6st segitve v6geztdk 6s v6gzik a mai napig is.

A sziilok oriiltek az ovoda kinyit6s6nak, 6s teljes mdtdkben partnerek voltak az elso perctol

kezdve, a kialakitott, rij bel6p6si rn6dhoz. Mindenki maszkban 6s kdzfertotlenit6s ut6n l6phet

be, 6s azintezmeny minden dolgozoja is maszkot visel a reggeli 6s d6lut6ni idoszakban.



Minden neh6zs6g 6s kihiv6s ellen6re tj lendtilettel 6s er6vel v6gunk bele majd a kdvetkez6

nevel6si 6vnek, hiszen egy olyan t6mogat6 hiltterrel rendelkezem, ami a bajban is

megmutatkozott, hogy k6pesek vagyunk egym6st segiteni, a m6sikat biztatni 6s elismerni azt

a munkrit amit minden nap vegzek a munkatarsaimmal kciz<isen.

Itt is szeretn6m megkdszIruri a fenntart6 6s a k6pvisel6testtilet segits6g6t, egyiittmtik6ddsdt.

nd^nl"J h-NL,) N^h.-l
Tdfalvin6 Szab6 Aniko

Irrtezmdnyvezeto



I.

Tervez6s

Pedag6giai folyamtok

A stratdgiai ds operat[v terveztis megvakisitrisdnak intdzmdnyi gyakorlata (pp. tovabbkdpzd.si
program, beiskoldzdsi terv, inttlzmdnyi ,!ves munkaterv, munkakyzdssdgi tervek elkdszitdse)

Megval6sitds

2019t2020.
nevel6si |vbenaz
al6bbiak szerint
val6sult meg

l fi inrczndnur"r"t

I clokumentumainak kialakitdsrit.

I 
Azintdzm6ny trirv6nyes 6s biztonsrigos mtikcid6sdnek meghat6roz6
arapoolflrmentuma a szervezeti 6s Mrik6d6si szabillyzat, melynek
el6ir6saimindenkire n6zv e kcjtelez6 6rv6nyiiek.
A munkaterv 6s munkakdzdss6g terveinek cdljai 6s feladatai koherensek apedag6giai programunkban meghat6rozou cdlokkal 6s feladatokkal.
+ Pedag6giai Programunkbankijekilt c6lok megval6sft6sa 6rdek6ben
fo.salyaztuk meg kiemert feladatainkat, illetie meghat6roztuk a
v6grehajtand6 feladatokat, hat6rid6ket, felel<is<iket.
Az 6ves munkaterv elk6szit6s6n6l bevon6sra kertiltek a vezet|l
helyettesek, a munkakdzdss6g-ve zetok valamint u nrr.toi.rttii.t i""iri IAz itxdzmdny munkat6rsainak felkdszitdse u r.ruouior.ru--td6i;; Imegtdrt6nt. Egesz nevel6si 6vben biztositjuk a nevel6testtilet ;;il Ikdzdtti egyenki terheldst, feradatok megoszt6s6t, hat6rid6k u.trrta*l-* |

Azrin6rtdkel6siciklustl ez6r6int6zked6siierv6s a I

strat6giai6soperativtervez6sdokumentumainak<isszehangol6samegt6rtenik. 
I

Az6ve smunkatervci s s zhangb an v an a strat6 gi ai dot ..ritu-o-tt;ft; ;"' 
^ ^ 

ImunkakOzdss6gekterveivel. - 
|

Er<issdgeinknek gondoljuk az eg6szs6ges 6letm6dra nevel6st. , I

kdrnyezettudatos nevel6st, varamint a n6phagyom6nyaink d;d;;;, ;r; Ibeltil is a n6pt6nc vil6g6baval6 bevezet6st. -rv'*e*u) --"'^ 
|

Az intiizmdny m{ikdddsdt irdnyit| dves tervek ds beszdmolilk viszonya

2019t2020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

A stratdgiai tervek -
megjelennek a stratdgiai c6lok eleme. Az 6ves tervek 6s besz6mol6k
mindig.egym6sra 6ptilnek. Minden nevel6si 6v v6g6n n.u.iot"rttit.ti
6rtekezlet keret6ben minden- 6vodai csoportban doigozo 6vodapedag6gus
elmondja, felvdzoljaazermilt6vnek a sikereit, nehZzsoglit, mit es
hogyan !{ou me gval6sft ani az el6re megt erv ezettpedag6 giai munk6b6l,projektekb6l.
A
beszrimol6kszempontjaiilleszkednekazintdzmdnyon6rtdkel6sirendsz 

erhez.A nevel6si 6v v6gi bgs.z6msl6 megilrapitilsai aripjfuntil6"tk a k6vetkez6
nevel6si 6v pedag6giai tervezdse.
Mit tartunk er6ss6sti ill. gyengesdgtinknek. Az ev v6gi m6r6s_

Az 6ves munkaterv dssrhart

A neveldsi dv v6gi berr6m
nevel6si 6v tervez6se.



6rt6ke16s int6zm6nyi 0sszegz6 eredm6nyek meghatrlrozzdk a kdvetkez6

6v kiemelt szem6lyis6gfej leszt6 feladatait intdzmdnyi szinten.

201912020. nevel6si 6vben kiemelt fejleszt6si feladatk6nt ttizttik ki:
. a csalddokkal val6 j6 egyiittmrikddds meg6rz6se 6s er6sit6se
. a nemzeti identit6studat, a keresztdny kultur6lis 6rt6kek, a

hazaszeretet, a sziil6fdldhdz 6s csal6dhozval6 kOt6d6s er6sit6se
. kiemelt c6lunk k<izdtt szerepel a kOrnyezeti sz6ps6gek

felfe dez6 se, a fenntarth at6 sdgr a val 6 neve 16 s.

Ert6kel6s

A pedagdgiai programban meghatdrozott gtermeki |rtdkelds miikoddse a gyakorlatban

201912020.
nevel6si 6vben az

al6bbiak szerint
val6sult meg

Ovod6nkbanfoly6nevel6simunkaalapj ak6nt a gyermekekadotts6gainak,
k6pess6 geinekme gismer6s6revonatkoz6me gfi gyel6si, m6r6sirendszer
mrik6dik.
A gyermekek6rtdkel6s eazintdzmdnyalapdokumentumaibanelfo gadott,
kdz0salapelvek6skdvetelm6nyek (6rt6kel6sirendszer) alapj ant<lrt6nik.
Agyermekifej l6d6st folyamatosan krivetik, a gyermeki fej 16d6st
dokument6lj6k, elemzik,6s az egyes 6vek 6rt6kel6si eredmdnyeit
dsszekapcsolj 6k, sztiksdg eset6n fej leszt6si tervet kdszitenek.

Fejleszt6s soriin:
- m6r6sre 6s megfigyel6sre alapozntk a h6tr6nycsdkkent6st
- egydni b6n6sm6d, ill. differenci6l6s sor6n, er6sitjtik a

feladatban r6sztvev6k feladatait
- az eredm6nyess6g 6rdek6ben a szilo, csal6d bevon6sa

n6lktilOzhetetlen
- ktikinbdz6 tertiletri szakemberek hat6kony egyi.ittmtikdd6se

sztiks6ges

A gyermekek fejl6d6s6nek nyomon k6vet6se:
A tev6kenys6gek tervez6s6t, a fejl6dds nyomon kdvetds6t, m6r6s6t 6s
6rt6kel6s6t a csoportnapl6ban 6s a gyermek fejl6d6s6t nyomon kdvet6
dokument6ci 6ban vezeti k az 6v o dap edag6 gusok az alilbbialcnak
megfelel6en:

- csal6dl6togat6s

- anamn6zis

Elv6r6s A pedag6giai programnak 6s az egy6ni fejleszt6si terveknek
megfelel6en tcirtdnik az egyenre szabott 6rt6kel6s, amely az ertdkell
napl6ban (felj e gyz6 sekben) nyomon kdvethet6.
A gyermekek eredm6nyeir6l fejleszt6 c6llal folyamatosan
visszacsatolnak sztileinek/gondviseldj 6nek 6s az 6letkomak, fej lettsdgi
szintnek meefe1el6 form6ban syermeknek.



- befo gadris, megfi gyel6sek

- befogad6s 6rt6kel6se

- a gyennek fej 16d6s6ve1 kapcsolato s megfi gyel6sek

- egy6b l6nye ges me gfi gyel6 sek (felz6rk 6ilatds, tehetsdggondozris)

- nevel6s 6rt6kel6se

- 6sszesit6 tdblilzatok elk6szit6se az egyes gyermek 6s a csoport
fej lettsd gi szintj 616l

- gyermekek fejl6d6s6nek m6r6se

Az6vodapedag6gusok a gyermekekeredm6nyeir6l, fej letts6gi szintj 6161

fejleszt6 cdllal fogad66ra keret6ben folyamatosan, ill.
Haromhavontavi sszacsatolnak sziileinek/gondviseldj 6nek 6s az

6letkornak, fejletts6gi szintnek megfele16 form6ban a gyermekeknek.
A pedag6giaiprogramnak esazegy enifej leszt6siterveknekmegfelel6en
tOrtdnik az egy6nre szabott 6rt6kel6s, amely a csoportok 6ves

I beszdmol6j6ban nyomon kdvethet6.
Az6vodapedag6 gusoknyomonkdvetik a gyermekekfej l6d6s6t az elsb
oszt6lyban, melynek eredm6nyeit be6pitik fej leszt6munk6j ukba.

II. Szem6lyis6g- 6s kozoss6gfejleszt6s

S z e m d ly i s d gfej I e s z t d s

A gt erme kek s z o ci dl is hdtr dny ainak

Mff a jelentkez6s idiSszakdban f6kusz6lunk a vesz6lyeztetett, h6tr6nyos helyzetri, ill.
brlrmilyen szempontb6l t6mogat6sra szorul6 gyermekek felv6tel6re, az eselyegyenl6s6g

biztosit6s6ra. Kapcsolatban 6llunk a v6d6n6kkel, hdzi gyermekorvosokkal, a jelzorcndszer

6rintett tagf aival.

Az 6vodai nevel6munka eredm6nyekdnt a kiil<inbdz6 szociokultur6lis h6ttdrrel 6s ktil0nbdz6
fejletts6ggel rendelkezo gyerckek befogad6sa, egyiittmtik<id6se val6sult meg az egydni,

differenci6lt, k6pess6gszintre 6pii16 fejleszt6stik mellett (megfigye16s, m6r6s, nyomon
kdvet6s). Folyamatszeml6letti pedag6giankkal segitjiik a gyermekek szem6lyis6g6nek

sokoldalri 6s harmonikus fej16d6s6t egy6ni kiildnbs6geik toler6lilshval, az ehhez igazod6
tev6kenys6gek biztosit6s6val. Nagy hangsrilyt fektettink a folyamatos j6t6k lehet6s6g6nek

biztosit6srira, alrit a napirendek is ttikr6znek.

2019120
20.
nevel6si
6vben
AZ

alabbia

Azintezmenyvezet6se6s6rintett6vodapedag6gusainform6ci6kkalrendelkezikminden
gyermekszoci6lishely zet6rol, hiszen minden 6vod6s gyermekhe z az 6v oda
megkezd6se el6tt kimennek az 6v odapedag6gusok csal6dl6to g atisra.

Eznagyban segiti a pedag6gusok r616t6s6t, hogy milyen szoci6lis hfutterbbl,
kdzegb6l 6rkezik hozzdttk a gyermek.

Elv616s Az intezmdny vezetdse 6s 6rintett pedagogusa inform6ci6kkal rendelkezik minden
gyermek szoci6lis helyzet6r6l.



k lEzenkiviil a v6d6n6i hdl6zattagfaival szoros kapcsolatot tartunk ferrl,az
szerint I informrlci6jobb fuaml6sa6rdek6ben.
val6sult I Az 6vodapedag6gusok a gyermekv6delmi jelzlrendszer tagjak6nt rendszeres

meg I kapcsolatot tartanak int6zm6nytink gyermekv6delmi felel6s6vel , ill. az

intdzm6nyvezetovel.
Kiemelt 6vodapedagogusi feladat a h6tr6nyos helyzeti gyermek eset6n:

- szorgalmazzdk a rendszeres 6vodal6togat6st
- egytittmrikod6s kialakit6sa a csal6ddal
- egy6ni fejlesztds
- szoci6liskapcsolatfejlesztds

A nevel6si 6v sor6n t<ibbszdr kapcsolatba keriiltem a Gyali Gyermekj6l6ti
Szolgitlattal6s meg6llapod6sunk szerint egesz 6vben sikeresen dolgoztunk egytitt a
gyermekek drdekeit szem elott tartva.

Kdzoss,idejlesztris

Intdzmdnyi kdzossdgdpftri tevdkenysdgek

201912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Az intdzmeny kdzdss6gi program okat szew ez.
Ezek megszervezlsdbe bevonjuk a gyermekeket, a sztil6ket 6s az
int6zm6ny dolgoz6it aszervezeti, neveldsi 6s tanul6si kultrir6t fejleszt6
int6zked6sek meghozat al6ba.
Okt6ber h6napban 6vek 6ta nagy siker a sziil6k 6s a gyermekek k0zdtt
azdllatokvililgnapjbraijrahasznositottanyagb6lotthonelk6szitettmri,
melyeket azaulilbanki is 6llitunk.
November v6g6n, adventi munkad6lut6non vesznek rdszt a sziil6k, ahol
kar6csonyra k6szitenek el6re megbesz6lt aj6nd6kot a gyermekeiknek.
Hagyom6ny n6lunk, hogy aktiv, r6vehet6 apuk6kat szerveziink be
T6lap6nak, akik kdrbe jiliilka csoportokat 6s kiossz6k a Mikul6s
csomagokat, elmondva, hogy kin6l mit l6tott a nagy t6vcsdv6ben. Az
6v6n6nik egdsz list6t k6szitenek a sok j6 tulajdons6gaikr6l a
gyermekeknek, persze egy-egy odafi gyelni val6ra.
Minden nevel6si 6vben k6t alkalommal tartunk szombati napokon
csaltidi napot -6sszel 6s tavasszal-, amikor a sztil6k a gyermekeikkel
k6zdsen tdlthetnek el egy programokkal teli d6lelSttdt.
A r6szv6telLel, azint6zm6nymtikrid6s6be val6 bevon6d6ssal a
gyermekek 6s a sziil6k is el6gedettek.
A neveldsi 6v v6g6n minden csoportban szi.il6s kir6ndul6st szerveznek
a csoport pedag6gusai a sziil6i munkakdzdss6g tagjaival kdzdsen, ami
remek kdz6ssdgkov6csol6 es evzilr| esem6ny egyben.

Elvar6s A szi.il6k a megfelelo kereteken beliil rdsrt vesznek a

k<izoss6sfei leszt6sben.



IIL Eredm6nyek
Az eredmdnyessdgi mutatdk oz int,lzm,lnyben? (eldgedettsdgmdrds eredm,inyei: szill1,

pedag6gus, pedagdgiai munkdt seg{tdk)

201912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Azeredm6nyekelemz6se6s a
sziiks6gesszakmaitanuls69oklevondsa6svisszacsatol6sa nevel6testtileti
feladat.
A belsS 6s ktilso m6rdsi eredm6nyek felhaszniiflsra keriilnek az
intdzm6nyi onert6kelds eljdr 6sirb an.
2016 ota minden nevel6si dv elejdn felvessziik az iskol6ba elment
gyermekek iskol6j6val a kapcsolatot es az elso f6l 6v v6g6n a kikiildott
6s visszakapott k6rdoivekrol t6j6koz6dhatunk volt ovisaink
teljesitm6ny6r5l.
A visszakapott eredmdnyekbol is levonjuk a konzekvenci6t, hogy
milyen fejlesztdsi teri.iletet jeloljtink ki a kovetkezo nevel6si 6vre.
1. sz. mell6klet

Az oszi nevel6si idoszakban k6t koll6g6nk tett sikeres
pedag6gus II minosit6 vizsg{rt:

- Katona Agnes
- T6th Anna.

20l9.november 25.-eig h6rom pedag6gus tdltotte fel portf6li6j6t.
2020 februarjitban m6g sikeres pedag6gus II minosito vizsg6t tett
Adamecz-T6th Annam6ria, viszont a m6rciusra tervezett vizsg6t 6s a
h6rom pedag6gus koll6g6n6l kijelolt tanfeltigyeletet a kialakult
j drvSnyves zely miatt 2020 oszere helyeztdk at a 2020 I 202 1 -es nevel6si
6vre.

Elv616s Nyilvdntartjiik 6s elemzik az int6zm6nyi eredm6nyeket:
helyben szokdsos megfigyel6sen, vagy mds alapon megszervezett m6r6sek

eredm6nyei
6 6ves kor utdn 6voddban marad6 mutat6k, el6gedetts6gm6r6s eredm6nyei
(szi.j16, 6vodapedag6gus, pedag6giai munkdt seeit6k) nevelts6gi mutat6k



IV. Bels6kapcsolatok,egyrittm[lkod6s
Pedagdgus szahnai kAzossdgek miikoddse az intdzmdnyben, fci tev,ikenysdgiek

Az informdcihdtadds az intdzmdnyi gtakorlata

201912020
. neveldsi
6vben az

al6bbiak
szerint
val6sult
meg

Azalakul6nevel6testtileti6rtekezletenbesz6ljiik meg, hogy a

nevel6si6vbenmelyteriiletekrefektettinknagyhangsrilyt6saz6vestervbenhatirozzu
k meg a szakmaimunkak0z6ss6geket.
A szakmaikOzOss6gekvezet6inek hatds- 6s j ogkdre tisztinott.
A20t912020-as neveldsi 6vben is k6t munkakdzdss6g folytatta munk6j6t,

- Matematikaimunkakdzdss6g
- ZOld 6voda munkakdz6ss6ge

A nevel6si6viinketkett6t6rte a
kialakultj6rv6nyiigyihelyzetdsazelmaradtmunkakdzdss6gifoglalkozdsokat a
kdvetkez6nevel6si6vbenszeretn6nkbep6tolni.
A
munkakdzdss6gibemutat6foglalkoz6soksorSncsoportokkdzdttiegytittmtikdd6sre
i s sor keriil az int6zm6nyb en, ame lyte w ezetllsszervezettform ilbanzajlik.
Azintezmenyvezet6setbmogatla,
ilsztoruiozintezmenyenbeltiliegytittmrikdddseket,6s az int6zm6ny c6ljainak
el6r6se 6rdek6ben t6maszkodik a munk6jukra.
A munkakdzdss6gekbevon6s6valtdrt6nik a
pedag6 giaifolyamatokme gval6sit6s6nakellen6 rzdse, 6rt6kel6se.
Az lpitbjellegrien megfogalmazott kritik*, M egym6s munk6j6nak tisztelete 6s
megbecsiil6se, j6 munkak6zdss6gi kapcsolatot alakitottak ki a dolgoz6k kdzdtt.
S z6mithatunk egym6sra !

201,912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Kdtir6nyf inform6cio6raml6stt6mo gat6kommunik6ci6srendszerl
(elj 6r6srendet) alakitottunkki.
Azinte zmenyb e nrend s zer e s )

szerv ezetteshatekonya zinformhci6araml ases a kommunikaci6.
Azintezmeny el azinf or mbcio 6tad6s s z 6 b e I i,
di git6l i sd spap f ral aprie s zkozeiv el.

- Minden h6nap elso h6tfoj6n a pedag6gusoknak, keddjdn pedig
a pedag6giai munk6t kcizvetlen segitoknek tartok drlekezletet,
az abban a h6napban esed6kes programokrSl, az eltelt h6nap
tapasztalatatol.

- Uzemeltettink egy kozos e-mail cimet, melyre a pedag6gusok
dokumentumokat, piiyizatokat, tov6bbk6pz6si lehetosdgeket
kiildiink.

E lv6r6s A pedag6gusok szakmai csoportjai maguk alakitjrik ki mrikod6si kciriiket, <in6ll6
munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervtiket azirxezmenyi cdlok figyelembe
v6te I 6vel hathr ozzitk me g.

Elv6r6s Az irrtlzmeny munkat6rsai szirmfira biztositott a munk6jukhoz
sztiks6ge sinform6ci6kho z 6s i smeretekhez v al6 hozzdfdr es.



A nevel6i szobdban egy nagy 6116 mdgnest6bl6ra kiir6sra
kertilnek az aktu6lisdolgok.

A k0zleked6 folyos6n parafatdblfura kertilnek kittiz6sre a

munkat6rsakat 6rint6 esemdnyek.

A m6rciusban bekrivetkezett jdrvinyhelyzet, veszelyhelyzet
miatt l6trehoztam k6tmessengercsoportot, egyet a
pedag6gusoknak, egyet pedig a tdbbi munkat6rs sz6mdra. igy
hat6konyan tudtam kapcsolatot tartani a ko1l6g6immal 6s 6k is
velem.

V. Az int6zm6ny ktils6 kapcsolatai
A partnerek tdjdkoztatdsa az intdzmdny eredmdnyeirdl

201,912020,
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Azintdzmenyvezet6se a jogszab6lyban el6irt m6don eleget tesz
tdj 6ko ztatdsi kdtelezetts6 ge inek.

Hatdkonyan mtik<idtem egytitt a fenntart6val, az int6zm6nyfeltigyeleti
irod6va1, a penzij;gyi oszthllyal a szakmai, az emberi 6s titrgyi
er6forr6sok biztosit6sa 6rdek6ben. Intezmenyvezetoi munk6mat
rendkivtil m6d segitette ez a j6 kapcsolat, amit ezirton is kdszdndk.

Sikenel alakitottam ki kapcsolatot azokal M intdzm6nyekkel,
amelyek az 6voddba l6p6s el6tt -b61cs6de, az 6vodai 6let sor6n-
pedag6 giai szakszo I 96l at irrtezmenyeivel, gyermekj 6 l6ti szolghlattal,
eg6szs6gi.igyi, illetve kdzmrivel6d6si int6zm6nnyel- 6s az 6vodai 61et

utdn- 6lt. iskolak-kal-melyek meghatlrozo szerepet tdltenek be a
gyermek 61et6ben.
Els6 fzben sikeriilt olyan sztil6i 6rtekezletet tartanunk, ahol a leend6
els6 oszt6lyos tanit6kkal is tal6lkozhattak a sztil6k, 6s t6liik kaphattak
tdj lkoztatdst az i skol6k ar culatdr ol.

Az 6vodavezet6 t6rsakkal az els6 perct6l kezdve j6 kapcsolatot
6polunk, ami nagyban segitette 6s segiti mindennapi munk6mat.

A kapcsolattart6s form6i, m6dszerei alkalmazkodtak a feladatokhoz 6s
a sztiks6glethez.
A kapcsolattart6s folyamatos volt sz6beli, digit6lis 6s papfralapon is.
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Elvar6s Az tntezmeny a helyben szok6sos m6don tirjekoztatja kiils6 partnereit
(az inf ormdci 6 6tad 6s sz6 b el i, di git61 i s v agy papiral apri).
A partnerek tt$ ekoztattts 6t ds v6l em6nyez6 si lehetS sd geinek biztosit6s6t
folyamato san feliilvizss6li 5k. vi s szac sato li 6k 6 s fei lesztik.



U. A pedag6giai munka felt6telei
Tdr gti, infr astruktur dlis feltd te I e k

Az infrostruktira ertdkeldse oz intdzmdny, neveldsi, fejlesztdsi strukttrdjdnak, pedogogiai drtdkeinek,
celjoinak tilkrdben

20t912020.
nevel6si 6vben az
al6bbiak szerint
val6sult meg

Az intdzmdny rendelkezik a bels6 infrastruktrira fejleszt6s6re
vonatkoz6 terwel, amely figyelembe veszi az intdzmdny nevel6si
strukhir6j6t, a nevel6munka felt6teleit 6s pedag6giai c6ljait.
Y ezetoi, illetve nevel6testtilei ertekezletek alkalm6val innov6ci6k6nt,
m6s 6vod6kban tapasztalatszerzds eset6n pr6b6lunk a sajifi. 6vodrink
pedag6 giai pro gramj 6ra rij dol gok at bev ezetni, kipr6b6lni.
Pedag6giai programunk megval6sititsithoz rendelkeztink a sziiks6ges
infrastruktrirdval, tttrgyi felt6teleink megfelel6ek a 3-6 6ves 6letkorri
gyermekek fej leszt6s6hez.
Szob6ink, kisegit6 helyis6geink elegend6ek althoz, hogy a csoportok
dletterein tfl az egy6ni megsegit6sek 6s egy6b programok is
mrikddhessenek. Kdzds nagy teriink, az aula, ahol kdzds programok
lebonyolit6sirttoz be tudja fogadni a gyermekeket.

Az 6voda otthonos, biZons6got sugdrzo csoportszob6i harmonikus
hangulatot ilrasztanak, tiikrdzik a pedag6giai programunk saj6toss6gait,
az 6vodapedag6gusok ig6nyess6g6t, kreativit6s6t, sokoldal6sdgdt, az
6vodai csoport auitiidj6t.
Az 6vodapedag6gusok elv6gezt6k a csoportszobik, 61t626k, aula
esztdtikus, 6vszaknak megfelel6 dekor6l6s6t.
Udvarunk jiltekar lehet6s6get nyrijtanak a mozg6sfejleszt6sre,
munkatev6kenys6gre.
Eszkdzrendszertink fej leszt6s6r e cdlzottan tdreksztink.

Karbantart6si feladatok elv6gz6s6vel t6rgyi felt6telek megl6t6t, 6llaguk
meg6rz6s6t megval6sitottuk - nydri tisilasfugi fest6s, az tdvaij6t6kok
javithsa, lefest6se, szaletli csere.
A kdrnyezet kialakit6s6ban a kdmyezettudatoss6got,
kdrnyezetv6delmet 6rvdnyesitetttik pl. szelektiv hullad6kgyiijt6s,
komposzt6lds.
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Elvar6s Az intdzm6ny rendszeresen felm6ri a pedag6giai program
megval6sit 6si*toz, sziiks6ges infrastruktur a megl6t6t, jelzi a hi6nyokat
a fenntart6 fel6.



Szervezeti feltdtelek

201912020.
nevel6si 6vben az

al6bbiak szerint
val6sult meg

A pedag6giaimunkam egszerv ez6s6ben, a feladatokeloszt6s6ban a
szak6rtelem6saze gyenletesterhel6skiemelthangsrilytkap.
A fenntart6val folyamatos kapcsolattart6s sor6n t6j6koztatjuk
int6zm6nytink human er6forr6s helyzet6r6l.
2019 szeptemberdben h6rom fo 6vodapedag6gusi vdgzetts6gri
pedag6gust sikeriilt felvennem.
Egy 6vodapedag6gusunk anyai dnimdk el6 n6zett, fgy 6t okt6bert6l
eseti helyettesit6ssel helyettesitetttik, majd december h6napban egy fb
6vodapedag6 gust tudtam felvenni nagy 6r6,miinkre.
Nevel6testiilettink tud6s6nak legsavirt segit6, elfogad6, tdmogat6 attittid
jellemezte, mig a szakmai munk6j6t az ig6nyess6g, tudatos
tervezetts6g, sokszinris6g, 6tletess6g 6s kreativit6s.
A nevel6munk6t kdzvetlen segit6 alkalmazottak nagyban segitett6k az

6vodapedag6gusok munk6j6t. Ismerik 6s letjdk is szerepiiket a
nevel6munka folyamat6ban, eredm6nyesen v €geillk munk6jukat.

I f6 fejlesztbpedag6gusunk, szaktud6s6val nagyban hozz6j6rult az
int6zm6ny nevel6munkdjdnak hat6konys6giitoz, ahogy a f6l6ll6sri
pszichol6gusunk is, b6r ot is 2020. janu6rt6l n6lktilOzniink kellett,
hiszen 6 is anyai drdmdk el6 ndzett.
Logop6diai ell6t6sunkat a Pest Megyei Pedag6giai Szakszolg6lat Gy6li
Tagint6zm6nye biztositotta sz6munkra, sajnos nem tudjuk betOlteni
logop6diai st6tuszunkat szakemberhiany miatt.
Az SNI szakdrtli v6lem6nnyel rendelkez6 gyermektinket pedig a Gy6li
Liliom 6voda logop6dusa biztositotta sz6munkra (ezzelis ttikr6zve a
j6 szakmai egyiittmiikdd6st).

Int6zm6nyiink a CXC 2011. kdzneveldsi tdrv6ny 62$ (2) bekezd6se
alapj 6n elk6szitette a 201 8 -2023 vonatkoz6 tov6bbk6pz6si terv6t,
melyet a fenntart6 hagyott j6v6. A tervben megfogalmazott elvek
alapjdn 6vekre lebontva beiskol6z6si terv alapjdntOrt6nt ebben a
nevel6si 6vben is a koll6g6k tov6bbk6pz6se.

A folyamatos fejlesztds 6rdek6ben kiemelt figyelmet forditofiunk a
201912020-es nevel6si 6vben a nyugodt, biztons6got ixaszt6l6gk6r
megteremt6sdre, melyet a nyitott, kdtetlen megbesz6l6sek, a
folyamatosinform6ci66raml6s,amrikdd6stszabdlyoz6
dokumentumokban megfogalm azottak betart6sa alapozott meg.
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Elvrir6s Az irrtezm6ny rendszeresen felmdri a szi.iks6gleteket, re6lis k6ppel
rendelkezik a nevel6 munka humSner6forr6s sztiks6glet6r6l.
A hum6ner6forr6s sztiks6gletben bekdvetkezo hi6nyt, a felmeriilt
orobl6m6kat idei6ben ielzi a fenntart6 szdmbra.



VII. Alapit6 okirat szerinti feladatellStds jellemzS adatai
Alap{td okirat szerint elldtott feladat

Felodat-elldtdst j ellemzci adatoh ferdhely kihaszndltsdg

A gtermek adatai

T6nyl e ge sen gyermekletszdm alapj 6n
meghatdr ozott csoport fltlaglltszdm

SNI-vel felszorzott letszim (f6
SNI-vel felszorzott gyermekl6tsz6mmal
sziimitott c soport fltlaglltszhm

H6trdnyos helyzetti gyermekek letszima
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Alapit6 okirat szerint
Adat Ovodai

nevel6s
ben

rdsztve
v6

cisszes

(f6)

Ebb6l a tcibbi
gyermekkel

egytitt
nevelhetS

saj6tos
nevel6si
ig6nyri

gyermekek
6vodai

nevel6se
rf5)

Alapit6 okirat
szerinti

maxim6lisan
felvehet6

gyermekl6tsz
Am (fo)

F616hely
kihasz-
n6lts69

"(%)

napi
nyitva
tart6s
t61-ig

napi
nyitva
tart6si

6ra

Ovodai
csoport-

ok
szdma

2019.10.
01

262 a
-) 300 87% 6.00 -

18.00
12 ora 10

Ovodrisgyermekek letszdm mutat6i 20 19 I 2020. nevel6si 6v
okt.01. m6ius 31.

Ovod6s evermekek l6tsz6ma (f6) 262 271

26 27

264 214
26,4 27

Etkezo syermekek ldtszrima (fd) 21s 27t
0 0

Halmozottan h6tr6nyos helvzetri (f6) 6 6

Adat Nem magyar

rillampolg6rs6gri

gyermek letszfrma

(tr)

Nemek arinya

Fifk Lrinyok

2019.10.01 . adat 5 0% 100 %

2020.05.31. adat 5 0% t00%



0v o dai c s op ort ok adat ai

Felvdteli adatok

A Tulip6n 6vod6ba jelentkez6 gyermekek tdbb mint 90o/o-6nakfelv6teli k6relm6t teljesitett6k
atavalyi 6vben. 15 fo elutasitott kisgyermekb6l 4 ft| megnem volt 6vodakdteles, a 11 f6
6vodakdteles kisgyermek kdziil 8 f6 nyert felv6telt a Liliom-, mig 3 fl6 a T6tika 6vod6ba
nyert felv6telt.

1 M6hecske 27
2. Napocska 25
a Napraforg6 27
4. Katica 22
5. Ozike 27
6. Halacska 26 1

7. Csillag 26
8. Maci 27
9. Delfin 28
10. Vi16e 28 1

Ssz. Ovodai csoport neve okt6ber 1.

letszitm
sNr (fr)

Adat Beiratkozott
gyermekek letszima

Elutasitott
syermekek letszfuma

A felv6telt nyert
syermekek letszima

1^2019t2020.
nevel6si 6vre

t2t fis 15 fd 105 f6
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Intdzmdnyszervezet, vezetdsi szerkezet, dlldshely Asszetdtel

Intdzmdnyvezetds

N e m 6v o dap e da 96 gu s munkakAr b e n dol go z 6 k adat ai

Adat

Enged6lyezett
6ll6shelyek szitma T6nylegesen

foglalkorta-
tott

6vodapedag6
gusok

lltszama
(f(t)

1f6
pedag6gusra

jut6
gyermekek
letsz{ma

6vodai
csoportban
foglalkoztat

ott
fels6fokri

vdgzettsegrd

6vodapedag
6gusok

letsz{ma
(ft,)

Enged6lye-
zett

6116shelyek

szdma

Pedag6-
gus (fo)

Pedag6-
giai

munk6t
kdzvetle-
ntil segit6

(f6)

N6 F6rfi Technikai

20t9.
10.01.

24 2l 18 15 18 0 2

Adat Ovodavezet6s (ndv szerint)
k'$6zmdnwezetb Int6zm6nyvezet6-helyettesek

2019.10.01 Tofalvin6 Szab6 Anik6 Dur6 Margit
Katona Agnes

Adat 6voda-
titk6r
(ftr)

Dajka
(f6)

Ped.ass
zisz-
tens
(f6)

Pszich
o-

l6gus
(f6)

Logo-
p6dus
(f6)

Fejlesztri
pedag6-
gus (f6)

Kar-
ban-
tart6
(f6)

Gv6gv-
peda-

96gus

Gy6gy
ped-

asszisz
tens

20t9.
10.01.

1 t6 4 0,5 0 1 2

15



Szakmai munknkoz1s s d gek miikddd s e, feladatelldt ds a

16

Adat

I

Szakmai munkakdzdss6e miikdd6s
Megnevez6se Munkakrlzdss6g

taglainak
letszitma

Munkakrizriss6gi
foglalkoz6son

16sztvev6k
letszhma

Int6zm6nyen
ki\riili

rdsztvev6k
lltszfuma

2019.10.01 Matematika
munkakciz<iss6s

18 fd 18 fo

2019.10.01 Z6ld 6voda
munkakdzdss6s

18 f6 18 f6



Az fvodai iinnepek, nevelds ndlkilli munkanapok, nyilt nap, |vodai rendezvdnyek

2019.09.15. Aula 6szi dekordldsa Delfin, M6hecske

2019.09.15. Takarft6si vilSgnap 6vodapedag6gusok 37 f6 35

2019.09.19
-26.

6szi papirgyfijt6s S. Gyul5n6, T. Anna 10 csoport

2019.09.19
-26.

6szi kirdndulds az almdskertbe 6vodapedag6gusok 7 csoport 1

2019.o9.21,. SZMK 6rtekezlet T.Sz.Anik6 t7

20!9.09.27
-t6l

LO.L2-ig

Allatok Viliig napja kidllitds az

auliiban
T.Sz. Anik6,
K. Anna,

10 csoport

2019.10.
01.

Zene 6s

Zenekuck6 tagok

10 csoport

2020.LO-
202L.O3

kdzritt

Biibsz[nhiiz el6adiisok az

Arany Jdnos M(vel6d6si hiizba

6voda peda969usok 7 csoport

2019.10.05

6szi csalddi nap

F.lm16n6, K.Agnes

10 csoport

2019.10.08. Egy6ni f6nyk6pez6s
6vodapeda96gusok l0 csoport

2019.10.19.
Nemzeti Unnep (Okt6ber 23.)

T. Ferencn6
10 csoport

2010.11.09. Nyilt nap Delfin, Maci
ovodapeda96gusok

48 f6 41

Adat Ovodai iinnepek, rendezv6nyek
Program megnevez6se Program felel6se R6sztvev6

kszitma
(gyerek) fo

R6sztvev6
k sz6ma
(szii16)

fo

t'

ffi -'*tl-/

17



20L9.Lt.L4. Nyilt nap Katica, Halacska
6vodapeda969usok

38 f6 35

20L9.11.L5. Nyilt nap Naprafo196 6vodapeda969usok 25 24

20t9.tt.23 N6ptdnc fe116p6s a ll.Sz6kely

Bdlon

N6phagyomdny
tehets6ggondoz6
m(hely

26 40

2019.11.26. Adventimunkad6lutdn
Maci, Napocska 6voda pedag69usok

42

20L9.1t.27. Adventi munkad6lutdn
Csillag, Naprafo196

6voda peda969usok 48

20L9.LL.28. Adventimunkad6lutiin
Katica, Halacska

6vodapeda969usok 44

20t9.11.29. Adventimunkad6lut6n
Viriig, M6hecske

6vodapedag6gusok 43

20L9.t2.03. Adventi munkad6lutiin
6zike, Delfin 6voda peda969usok

46

2019.12.06 Mikul:is [inneps6g
- t- 1.- :{.
E-_ t

l*,**,,",

10 csoport 3 6desapa

2019.L2.14 Kertbar6tok iinneps6ge
fell6p6s Virdg csoport

16 10

2019.!2.t7.
Kardcsonyfa iillftds az aulSban

Dadusok,

karbantart6k
10 csoport

20,,9.12.L7
-t6l

Kardcsonyfa diszit6s
gyermekmunk;ikkal 6voda peda969usok

10 csoport

2019.12.L9. Gyermek-kardcsony
P. Klaudia

10 csoport

2020.o2.o8.
Farsangi mulatsdg

D.Zsuzsanna, S.

Gyuliin6
10 csoport

2020.02.13. Bemutat6 az els6s tanit6
n6niknek-Katica csoport

Katica csoport
6voda peda969usa i

23
gyermek

18



2020,02.15

K6zmos6s helyes

technik6j 6n ak tanitds a
6voda peda969usok 10 csoport

A i6rv6nyvesz6ly miatt a tribbi tavaszi prosramunk elmaradt.

Legnagyobb iirdmiinkre 2020.jfnius h6 v6g6n, csoport szinten meg tudtuk tartani a
ballag6 gyermekeink 6vodai brricsfj 6t.
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Belsd ellendrzds

Felv6teli 6s

Mulaszt6si napl6
vezet6se

Int.vez.,
Yez.
helyettesek

Minden
Svodapeda-
g6gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
16

Csoportnapl6
tartalmi 6s formai
megfelel6s6ge.
Mrivelts6g
tartalmak
neveldsi c6lok,
feladatok
megfogalmazdsa

Yez.
helyettesek

Minden
6vodapeda-

96gus

Belso
feljegy-z6s

Megfele-
l6

Befogad6s
form6i,
eg6szs6ges

6letm6d
szok6sainak
alakit6sa

Int.vez.
Yez.
helyettesek

K.-n6
F.Anna,
B.G6born6,
S.Gyul6n6

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
1o

Gyermekek
szem6lyis6g6nek
fejleszt6se,
egy6ni brin6sm6d
6rv6nyestil6se
vezetli
6rtekezleten
megbesz6lt
id6pontokban

Int.vez.,
Yez.
helyettesek

Minden
6vodapedag6
gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

Logop6diai
felm616s

Int.vez. Logop6dus Szakmai
besz6lge-t6s

Megfele-
lo

Min6sit6si eljrlr6s Int.vez.
helyettes

Katona
Asnes

Ldtogatdsi
adatlap

Megfele-
16

Min6sit6si elj6r6s Int.vez.
helyettes

T6th Anna Ldtogatdsi
adatlap

Megfele-
l6

Nagycsoportos
gyermekek
iskolai 6letm6dra
val6
alkalmass6ea.

lnt.Yez., Yez.
helyettesek,
fejleszt6ped.

Nagy-
csoportok,
vegyes
6letkoru
csoportok

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

20

A

da
t

Az
ellen6rz
6s tipu-

sa

Az ellen6rz6s
tartalma

Az ellen(5rz6st
vdgezte

Az
ellen6rzdtt

neve

A
keletkezett

doku-
mentummeg

ne-vez6se

Az
ellenbrz6
s eredm6-

nye
(megfele-

16t

fejleszten
d6

teriilet)



szem6lyisdgfejl6
d6s 6rtdkel6se,
egy6ni fejleszt6si
tervek elemz6se
6rt6kel6se

nagy-

csoportosai,
6voda-
pedag6gusai

Gyermekv6delmi
feladatok
ellilthsa:
Dokument6ci6,
kapcsolattart6s
Csal6dokkal,
Csal6dv6delmi
Szolgblattal.
HHH gyermekek
fej16d6s6nek
mutat6i

Int.Vez.,gyerm
ek-
v6delmifele16s

Minden
6vodapeda-

96gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

K0myezettudatos
s69,
kdrnyezettudatos
magatart6sform6-
l6s alakit6sa jeles
napokon, udvari
tevdkenys6gek-
ben

Munkak6z.
YEZ,

Minden
6vodapeda-
g6gus

Bels6
feljegy-z6s

Megfele-
l6

21



Pdlydzati tevdkenysdg

KEDD Orsz6gos
Rajzpdlyazat

1 db. Bogy6 6s Bab6ca
Rajzolj a

tUnd6rk6rtyAk6rt!

EMMI 1 db. Kincses Kultrir6vodai
cim elnyer6se

Nemzetstrat6giai
Kutat6int6zet

1 db. Magyar zdszl| 6s

cfmer
OSSzpTRRToZLINK

raizpillvinat
Fiiv6szkert 1 db. Mes6l6 kert6sznapt6r

Jobb Veled a
Vil6e Alapitv6nv

1 db. Boldog Ovoda

Fdldmrive16stigyi
Miniszt6rium 6s az
EMMI

1 db. Orokos zold ovoda
cim

pilvdzat
Dm 1 db. Napp6ly6zat

Agr6rminisztdrhtrr 1 db. Fdld Napja alkalm6b6l

Tovdbbkdpzds ek (kals 6, bels ci). B elsd tuddsme gos ztds

22

Adat Pirlyizat kiir6ja A
pdlyazat
sz{tma

Apdlytrzatcime Megpiiyinott
risszeg

Elnyert
t6mogat6s

6sszese

Adat Akkredi6lt
tov6bbk6pz

6sben

16sztvev6k
lltszbma

Nem
akkredi6lt
tovribb-

k6pz6sen
r6sztvev6k
letszitma

Tanrisit-
v6nyok
szdma

lntezmenyi
bels6 tud6s-
megoszt6s
programok

szitma

Intezmenyi
bels6 tudils-
megoszt6s
programon
16sztvev6k

szdma

A nevelS-
munkSt

kdzvetlentil
segit6k
tov6bb-

k6pz6sen
16sztvev6k

szitma
pedag6giai
asszisztens,

daika
1fo 1 db. 8munkakd-

zdss6gi
foslalkoz6s

18fr 10 fo

A l6rv6nyveszdly miatt a tcibbi prosramunk elmaradt.



Intdzmdnyi dokumentumok

1 Alapit6
okirat

Gy61

V6ros.
0nt<.

Gy6l Varos Onk. KT-nek
Oktat6si 6s Kultur6lis

Biz.

20t5.06.25. 20t5.06.
25.

3714-
l6l20t

5

2. Szeweze-
ti 6s

Mtikdd6si
Szabiiy-

zat

OY, YEZ, Gy6li Tulip6n Ovoda
Sziil6i Kdzdss6ge

2019.09.01. 2019.09,
01.

4621

2019

J. Hi.zirend OV. VEZ. Ovodai Szi.il6i Szewezet 20t9.08.24. 2019.09.
01.

460t
20t9

4. Pedag6-
giai

program.

6v. vez. Gy6li Tulip6n Ovoda
Sziil6i Kdzdss6ge

20t9.08.24. 2019.09.
01.

46U
20t9

5. Munkaterv OV. VCZ. Gy6li Tulip6n Ovoda
Nevel6testiilet

2019.08.2s. 2019.09.
01.

463t
2019

A g,termeki fej lSdds nyomon kaveft se

gyermekek
fejl6d6s6nek nyomon

kdvet6se

3-4,4-5,5-7 6vesek
fejl6d6s6nek nyomon

kdvet6se
Csoportnapl6 Egydni fej lesztdsi tervek. Csoportonk6nt2-5

gyermekr6l
kdszitenekaz

6vodapedag6gusok
egy6ni fejleszt6si

Sztil6k tdj ekoztatdsa a
gyermeki

fejl6dds nyomon kdvet6
dokument6ci| alapjhn

A gyermekek fejl6d6s6r<il a
nyomon kdvet6
dokument6ci6
alap jdnhdromhavontaaz
6vodapedag6gusok
tdj 6ko ztatj 6k a sziil 6ket.
Atdjdkoztat6s t6ny6t a sziil6k

minden
6vodapedag6gus

23

Ssz. A
dokumen-

tum
megnevez

6se

El6-
terjeszto

Elo-terjeszt6s ideje
V6lemdnyez6k kdre

A
dokumentu
melfogad6s

6-nak
d6tuma

Hatdlyba
l6p6s
ideje

Ikt.szir
m

Sor-
szdm

A gyermeki fejl6dds
nyomon kdvet6se az
al6bbi dokument6ci6
szerint a201912020.

nevel6si 6vben

A dokument 6ci6 tartalma A dokument6ci6
k6szitds6ben
16sztvev6k

kcire

minden
6vodapedag6gus



A sziilfkkel, szillfi szervezettel val6 kapcsolattartds

Jegyz6-kdnyv

csoportos
6vodapedag6gus-
ok

Tankdteles
koru

gyermekek
sztileinek
sztil6i 6rt.

Int.vezet6 csoportos
6vodapedag6gus-
ok
48 sziil6

Jegyz6-kOnyv

csoportos
6vodapedag6gus-
ok

Ai miatt a tobbi proeramunk elmaradt.

Kiil s 6 -b e I s 5 informdc i 6 dr aml ds

Adat Tev6kenys6g Tartalom Felel6s A r6sztvev6k
letszirma szilo

(sz) f6
pedas6sus (p) f6

A keletkezett
dokumentum
megnevez6se

2019.09.
2t

SZMK
lrtekezlet

Irrt.vez. 4ped.
13 sztil6

2019.09.
05-13

Csoportos
sziil6i 6rt.

Ovodapedag6g-
usok

Jegyz6-kcinyv

2020.0t.
t4

2020.01.
2t-23

Csoportos
sziil6i 6rt.

Ovodapedag6-
gusok

Jegyz6-kdnyv

Adat Az
inform6ci6

araml6s
form6ia

Felel6se Tartalma A keletkezett
dokumentum
megnevezdse

A keletkezett
dokumentum
iktat6szirrna

Sz6ban Int.vez.

Papir alapon lnt.vez.

IKT. eszkiSz
sesits6s6vel

Int.vez.

Honlap Irrt.vez.



A belsd dndrtdkeldsi rendszer

D.Margit,
F. Imr6n6
K.Agnes
T.Anna

S.Gyulan6
6n6rt6kel6si
foglalkoz6s

dokumentum

F.-n6 S. Erzs6bet
<indrt6ke16si

foglalkoz6s
lStogat6sa

Ai6 ly miatt a tdbbi prosramunk elmaradt.

Az 6v o da-i s kol a dtmene t t dmo gat ds a

Tank0teles korf
gyermekek
sziileinek sziil6i
6rtekezlet tartfisa

Iskola6retts6g
kritdriumai,
iskolav6laszt6s
el6tti
felzdrklztatds

Iskolal6togat6s a
leend6 els6
oszt6lyos

A rendkiviili sztinet elrendel6se miatt ez a tavaszi
programunk is elmaradt.

Killsd kapcsolatok

V6d6n6i hdllzat

Elektronikus
6s telefonos

Int.vezetil,
fejleszt6

Elektronikus
ds szemdlyes

Int.vezeto,
gyermekv6delmi
felelos

Elektronikus
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Adat Az <in6rt6kel6s
formrlja

Felelos Tartalma A keletkezett
dokumentum
mesnevez6se

Ovodapedag6gusi

Ovodapedag6gusi D.Margit,
F. Imr6n6
K.Agnes
T.Anna

On6rt6kel6si
dokumentum

Adat A form6ja Tartalom Felel6s Letszhm sztilS (sz) fb
syerek (sv) fo

Int.vez 8ped.
SZ

Adat Ktils6 partner A kapcsolat
formSia

Felel6s R6sztvev6k lltszirma

Pedag6giai
Szakszole6lat

Szem6lyes lnt. vezet6,
feileszt6oedas6sus

Szem6lyes Int. vezet6

Pest Megyei
Szak6rt6i
Bizotts6s
Gyermekj6l6ti
Szolg6lat

Gyermekorvosi
szols6lat

lnt.vez.



Tdrgyi eszkbzfejlesztds (Eszkr;z ds felszereldsjegl.,zdknek val6 megt'bletds)

nevel6testiileti
szoba

asztali
szdmit6gep+win.l0
op.rendszer

2 db. 178.900

vezet6i iroda Canon szines
nyqmtat6

1 db. 101.260

iroda router r db. r 1.900
aula fali szekrdny 3 db. 297.600

sz6lfog6 auton6m bel6ptet6 1 db. 42.000

szdlfog6 beldpteto kfurtya a
dolgoz6knak

s0 db. 25.300

Csillag,
halacska
csoportmosd6

Grohethermoel,un -
vizbekever6

2 db.

t db,

196.20s

kazdnhaz l6gtechnika vezerll
panel

766.000

Gy e r m e lw d de I mi fe I adat o k

A j elz6rendrrei r.r,ikoffiEf
minden 6vodapedag6gus a tagtra

2019.09-20,

2019.10.
Ped.Szo196lat

2019.11.

Szakmakozi ert. Jelzlrendszer
6ves

mrikdddse 6s
6rt6kel6se

ly miatt a tdbbi drtekeTGGG*oar

zo

Ssz.

-

Az
eszkdzfejleszt6s

helyszfne

Eszkdz
megnevezdse

Darabszdma Ert6ke/nett6



Saj dto s nev el d s i i gdnyii gyermelcek ell dt ds a (2 0 I 9. I 0. 0 L )

Komplex-Kognitiv funkci6k fejleszt6se,
grafomotorika,mozgitsfejleszt6s,beszddfejleszt6s.

int.v ez., fej leszt6ped.

Komplex-Kognitiv funkci6k fejleszt6se,
grafomotor ika, mo zgds fej I e szt6 s, b e szddfej I e sztds.

int.vez.,fej leszt6ped.

P R, mar ke t in g fe I adat o k e ll dt d s a (int d zmd nyme ne dz s e I d s, ke pv i s e I e t)

Csal6dokkal val6
kapcsolattart6s,
egytittmtik<id6s,
rnj gyermekek 6s

csal6djuk jobban

Varosi
tinneps6geken
val6 r6szv6tel

Tehetsdggondoz| programok, tevdkenysdg

N6phagyominybrzds,
n6ptanc

A n6phagyom6nyok
megismertet6se,
tov6bbvitele a kdvetkez6
nemzed6knek.

gyes kezek-
vizu6lis
tehets6ggondoz6
miihely

A j6 k6ziigyess6ggel,
finommotorik6val
rendelkez6 gyermekek
fejleszt6se, kiildnleges
technik6k megismertet6se.

14 gyermek
2 ped.

A sz6pen, tisztdn dnekl6,
ritmus6rz6kkel rendelkez6
gyermekeknek l6trehozott
mihely.Zeneiskoliba
ai6nliuk a gyermekeket.

Cs.Fanni 14 gyermek
3 ped.
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Fejlesztend6 teriilet Fe1e16sOk

I.O

R.S

Adat Tevdkenys6g Tartalom Felel6s A r6sztvevok
letszitma

Honlap Intlyez.
Oszelo nap
6sszel

Int.vez.

Megeml6kez6sek Int.vez.

Tev6kenys6g Tartalom Felel6s A r6sztvevSk
letszdmaszil6

(sz) ffi
pedag6gus (p)

fd gyermek
(sv) fo

F.Imr6n6 23 gyermek
2 ped.

B.G6born6

Zenekuck6



Bozsik foci Mozg6s szeretet6re, foci
alapszabillyaival val6
ismerked6s

F.S.Erzsdbet 16 gyermek

1 ped.

Az e gd s zs d ge s dl e tm6 dr a nev e I d s s e I kap c s ol at o s pr o gr amok, t ev d ke ny s d g

Vitamin-
h6t

Agyermekek
megismerkedhetnek
a nyers zdlds6gek
izdvel,
gytimdlcsrikb6l
salfitikat
k6szitenek.

minden
6vodapedag6gus

10 csoport Megfelel6

kir6ndul6s
az alm6s
kertbe

ll6k6pess6g
javitisa, mindenki
maga szedheti le az
almht a far6l, amit
haza is vihet

F.Imr6n6
minden
6vodapedag6gus

7 csoport
minden
6vodapedag6gus

Csal6dokkal va16

kapcsolattart6s,
egyiittmiikddds, tj
gyermekek 6s

csal6djuk jobban

F.Imr6n6,
K.Agnes,
D.Zsuzsawra

10 csoport
minden
6vodapedag6gus

Megfelel6

Mozgds szeretet6re
val6 nevel6s

10 csoport
minden

Ai ly miatt a tribbi prosramunk elmaradt.
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A-
dat

Tevdkeny-
s6g

Tartalom Felel6s A
16sztvev6k

letszitma
sziilS (sz) fd

pedag6gus (p)
ftl gyermek (gy)

fi6

Ert6kel6s
(megfelel6

vagy
fejlesztend6
teriilet...)

Megfelel6

Oszel6
nap

Bozsik
Program

F.S. Erzs6bet Megfelel6



A k\rnyezettudatos magatartdsra neveldssel kapcsolatos programok, tevdkenysdg

Minden csoportszobdban szelektiven
gytijtik a gyermekek a szemetet.

minden
6vodapedag6-
gus

10 csoport

Takarft6si
Vil6gnap

Az 6voda udvartinak
megtisztit6sa

minden
6vodapedag6-
gus

10 csoport

Oszi
kirandul6s
az

alm6skertbe

Al16k6pess6g javltiisa,
mindenkimaga szedheti
le az almdt a fd16l, amit
haza is vihet

minden
6vodapedag6-
gus

7 csoport

Oszi
papirgyrijtds

Szelektiv
hullad6kgy(jt6sre va16

osztdnz6s

S. Gyul6n6, T.
Anna

10 csoport

Allatok
Vil6gnapja

Ki6llit6s szervezdse az
aul6ba, saj 6t k6szitdsti
mtivekkel

T.Sz.Anik6
K.F.Anna

10 csoport

Madarak
t61i etet6se

Madareles6ggel val6
felt<ilt6se a
mad6retet6knek

minden
6vodapedag6-
gus

10 csoport

A jdrvtinyvesz6ly miatt a t<ibbi programunk elmaradt

A g,t e r m e ke k r end s z er e s e gd s z s d gil gy i v iz s gdl at dnak me gs z erv e z d s e
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Adat Tev6keny-
s6g

Tartalom Fele16s A r6sztvev6k
letszirma sztilo (sz)

fo pedag6gus (p) fl6
svermek (sv) fo

Adat Tev6kenysdg Felel6s A rdsztvevSk
letszitma

Ert6kel6s (megfelel6
vagy fejlesilendl

teriilet)
V6d6n6i
ellen6rz6s

int.vez 10 csoport



UII. Az 5 6ves vezelli strat6gia megval6sitdsdnak id6szakos 6rt6kel6se

1. A nevel6si-, tanul6si-, fejleszt6si folyamat strat6giai vezet6se 6s

operatfv irdnyftdsa

Milyen m6don biztositja, hogy a nevel6s/tanulis a gyermeki fejl6d6st eredmfinyezze?

Folyamatosan figyelemmel kis6rem a t0rv6nyi vdltozdsokat, az intdzm6nyeinkbe j6r6
gyermekek, csal6dok j ellemz6it (felzdrk6ztat6s, tehets6ggondoz6s).
Folyamatos l6togat6sok, egyeztet6sek alkalm6val igyeksziink feltrlrni er6ss6geinket,
fejlesztend6 tertileteinket, er6t ds energi6t adva, p6ldfit mutatva a koll6g6k szil.ndra
folyamatos dics6rettel 6s a nevel6testiiletben felmeriilt probl6m6k megfelel6 helyen trirt6n6
tolm6csol6s6val, azok megolddsdv al.
A differenci6lt tervezds 6s a szint6n differenci6lt egy6ni b6n6sm6d megval6sul6s6nak
ellen6rz6se, 6rt6kel6se folyamatos.

Hogyan biztositja a m6r6si,6rt6kel6si eredm6nyek be6pit6s6t a nevel6siltanulfsi
folyamatba?

Besz6mol6t k6rek a gyermekek megfigyel6s6n 6s m6r6s6n alapul6 egy6ni teljesitm6nyek
<i s szehas onlitdsa6l, v illtozdsdr 61.

ekek fejl6d6s6nek nyomon kiivetes6re ezt a kis fiizetet hasznfljuk:

a gyermekek fejleszt6se 6rdek6ben. A gyermekek m6r6s6t,
6rtdkel6s6t a Pedag6giai Programban meghat6rozottm6dszerekkel, valamint a gyermekek
megfigyel6se rendszer6n kereszttil intezmenyi szinten 6rt6keljiik, ezek eredm6ny6nek
figyelembe v6te16vel jeldljtik ki a fejleszt6sic6lokat.

30

tI.'r{trf-lrur*l**
htSdr{r*rrmt*t'r*r



Hogyan biztositja a fejlesztd c6h[ 6rt6kel6st, visszajelz6st, reflektivitis az int6zm6ny napi

ryakorlatiban?

Fejlesztd c6hi 6rt6kel6s a pedag6gusok 6n6rt6ke16si rendszer6n beliil mrikcrdik.
Az 0n6rt6kel6si szempontok alapjin tdrt6nik a pedag6gusok 6rt6kel6se. Az intdzm6nyvezetli
l6togat6s az 6vodapedag6gusokn6l megtdrt6nt, amelyeknek a kOzds megbesz6l6se,
eredm6nyek 6s tapasztalatok levon6sa 6s 0sszegz6se is elk6sztilt.
Az intezmenyvezeto a gyermekek megismer6s6t 6s fejlesztds6t szolg6l6 int6zm6nyi 6s
pedag6giai alapelvek 6s dokumentumok segits6gdvel nyomonkdvesse, irhnyitsa, tekintse 6t
6s 6rt6kelje a fejleszt6 munk6t.

Hog;,an gondoskodikazint0zm6nyvezetil arrfilrhogy az 6ves nevel6si, tanul6si iitemterv,
a tev6kenys6gi terv, az alkalmazott m6dszerek a gyermeki ig6nyeknek megfeleljenek, 6s

hozzijinulj anak a fej l6d6shez?

Az 6ves munkatervet rigy 6llitjuk 6ssze, hogy azelozo 6vi besz6mol6ra 6pi.iljdn, 6s vegye
figyelembe az adott tan6v gyermekk0z0ss6g6nek 6s az 6vodapedag6gusok dsszet6tel6t.
Az 6vodapedag6gusifeladatokban hospit6l6sokon, bels6 tov6bbk6pz6seken kereszttil az
0nk6pz6 s, az 6l etho s s zig tart6 tanul 6s fo lyamato s szor galmaz6sa mellett.
Az idei nevel6si 6vben is hasznos tan6csokat kaptunk szaktan6csad6t6l.
Lehet6s6g szerint minden koll6ga vegyen rdszt a min6sit6si ellirdsban, amikor m6r
lehets6ges szdmira, hiszen a r6szv6tel folyamata egy tudatosabb, struktur6ltabb
pedag6giai munk6t eredm6nyez. A201912020-as nevel6si 6vben 2 6vodapedag6gusunk
issikeresen teljesitette a Ped. II minSsit6sifokozatot.

Hogyan miikiidik a differenciilis 6s az adaptiv nevel6s azintilzmfinyben 6s saj6t
nevel6si/tanitisi gyakorlatiban?

Az Alapprogram,6s a Pedag6giai Program 6rv6nyesi.i16s6vel. Minden pedag6gus szdmira
kdtelez6-e k6t dokumentum pedag6giai elvei kittizott celjai, feladati ment6n fel6pfteni
a pedag6giai munk6t. Ezen megval5sul6sok, koherenciiik vizsgdlata, elemz6se trirtdnik
az 6ndrt6kel6sben, a min6sit6si folyamatban.Ezpedig felt6telezi a differenci6lt l6t6sm6d
megl6t6t a pedag6gusok pedag6giai kultfr6j 6ban, az adaptivit6st I alkalmazkod6s meglfitdt I
a k6pess6gek kibontakoztatdsbnak lehet6s6g6t a tev6kenys6geken kereszttil a
tevdkenysdgek6ltal. Ezen tril a gyerekek egy6ni fejl6d6smenet6nek elk6szit6se 6s 6rt6kel6se
maga utinvonjaaz egy6ni megsegit6st, mely a k6pess6gek fejlesztds6n kereszti.il val6sul
meg.
Azirrt9zmenyvezet6 pr6b6l gondoskodni arr6l, hogy a kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermekek
a lehet6s6gekhez m6rten minden t6mogat6st megkapjanak -logop6dus, fejleszt6pedag6gus,
utazo gy6gypedag6gus, pszichol6gus - biir olyan m6rt6kri a szakemberhi6ny, hogy ezndha a
csoddval hat6ros.
Valamint figyelemmel kell kis6rni ahifunyzdsokat 6s a t<irv6nyi el6ir6soknak megfelel6en
e
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Azintdzmdny innov6ci6s tdrekv6sei tcibboldalfak. Azintdzmenyvezet6 strat6giai cdljaihoz
illeszkedve a pedag6gusoknak motiv6ltnak kell lennie az ij befogaddsdra.
Innov6ci6s tdrekvdsek:
- tehetsdgprogram tov6bbi fenntartdsa, mtik0dtet6se, rij tehets6gakkredit6ci6 elindit6sa,
- min6sft6si rendszer tov6bbi folytat6sa, ebben egym6s szakmai segit6se,
- zdld 6vodai cim tov6bbi megtart6sa,
- kdzleked6si kis kresz prilydnk felraizol6sa 6s haszn6l6sa

Hogyan kapcsol6dik be az int6zm6nyvezet6 az int6zm6ny innovfci6s tev6kenys6g6be?

2. AvflltozAsok strat6giai vezet6se 6s operativ ir6nyftdsa
Hogyan tiirt6nik az int0zmfiny j 6v6k6p6nek kialakit6sa?

Megrijul6s n6lktil nem lehets6ges a fennmaradds. Azintlzmdny j0v6k6p6nek kialakft6s6ban,
mindig figyelembe kell venni a ktils6 6s bels6 felt6teleket. At6rsadalmi,
gazdasdgi, politikai v6ltoz6sok 0sztOnzik ana az embert, hogy a v6ltoz6sokatkezelje,
azokkal meg tanuljon egytitt 6lni, 6let6nek r6szek6nt tekintsen 16.

A j 6v6k6ph ez az orczdg oktatrlsi strat6giai vdltozdsait kdvetni kell.

Milyen viszonyban van azint6zm6nyi jiiv6k6p a vezetdi piiy{ruatban megfogalmazott
c6lokkal? Azintfizmfinyvezetil hogyan alakitja ki 6s hogyan kommunikilja azintilzmilny
kdzds 6rt6keken alapul6 v ezetfii j iiv6k6p6t, c6lj ait?

A vezet6i phlyazatomban megfogalmazott jdvokep azintezmenyijdv6k6p tov6bbi alapja,
meLy az 6ves munkatervekben fogalmazldik meg. V6lem6nyem szerint nem elrugaszkodott a
val6s6gt6l, a helyi 6rt6kek 6s lehet6s6gek figyelembev6tel6vel, a megl6v6 hum6n er6forrds
6rtdkeire 6s t6rgyi ell6totts6g6ra figyelemmel k6sziil el, 6s mrikddik.
Egy vezet6nek szervezni 6s irrinyftani kell azintdzmeny jciv6k6p6nek, 6rt6krendj6nek,
pedag6giai 6s nevel6si elveinek megismerds6t 6s tanul6si-tanitrlsi folyamatokba
6piil6s6t.Kdzdsek akkor lesznek azertekek,haazokkdzdsen keri.ilnek megfogalmazdsra.
A gyermekek nevel6s6ben alkalmazott kdzds 6rt6krendszer, szok6s - szab6lyrendszer
tov6bbvitele a nevel6testi.ilet 6s alkalmazotti kdzdss6g ndlktil nem tud l6trejdnni.
Ennekalapja a k0zdss6g v6lem6ny6nek megk6rdezdse 6s meghall gatdsa. Kdzds 6ll6spontok
kialakit6sa, 6s ezek egyiittes betartilsa, majd az elemzi| munka ut6n a korrekci6k k6z6s
megt6tele.
csak igy 6rhet6 el szinvonalas, egys6gesen magas szintti 6voda nevel6s.
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Hogyan, mi alapjfn alakitja, m6dositja, viitoztatja a k6pz6si struktririt, k6pz6si

specialitisokat? Hogyan k6pes reagf lni az intfizmfinyt 616 kihivisokra?

A kdpzdsi struktrira hosszti t6von egydrtelmti. Az innov6ci6k, a t6rsadalmi vdltoz6sok okozta
cdlkittiz6sek az 6ves beiskollz6si tervben vdltoznak, illetve itt keriilnek kialakit6sra.
Nyitottak kell legytink avilltozdsokra, 6s ezt megfelel6en kOzvetitentink is kell a
pedag6gusok fe16, ismertetve ezek sztiks6gess6g6t 6s kock6zatait is.Abban indul minden
koll6gaa k6pz6sekre, amiben er6s, amit tovdbb kiv6n fejleszteni, illetve ami az 6vodai
neveldsi programunkhoz elengedhetetlen.
A korszerti pedag6giai ismeretek mindenki szdrnira sziiks6gesek, igy ezeket a k6pz6seket
igyekszem a kollektiva nagyobb rdszdre biztositani.

Milyen strat6giai l6p6seket tesz az int6zm6nyvezet6 az 6voda c6tjainak el6r6se

6rdek6ben?

A c6lok megfogalmazdsdban fontos, hogy egy6rtelmti, j6l 6rtelmezheto, megval6sithat6
c6lokattrizdn ki az int6zm6nyv ezeto.
Az Alapprogram c6ljai, a Pedag6giai Programban c6ljaidsszhangban vannak, ezekre 6ptilnek
az 6ves munkatervek c6lkitiiz6sei, melyek m6r sokkalkonkr6tabbak, rdvid t6vriak.
A kitrizOtt cdlokhoz meg kell fogalmazni a feladatokat, azokat elkell v6gezni, a vdg6n pedig
6rt6kelni kell, 6s meg kell fogalmazni az njabb c6lokat. ezt afolyamatot az 6ves munkaterv
konkr6tan is tartalmazza.

Yogyan azonositja azolat a teriileteket, amelyek strat6giai 6s operativ szempontb6l
fejleszt6sre szorulnak? Mi tdrt6nik ezekkel?

Hogyan segiti a nevel6testiilet tagiait az 6vodapedag6gi6ban megielen6 v6ltoz6sok
6rtelmez6s6ben, megkiizelit6s6ben?

Ez nem lehetcsak ezazintdzmdnyvezetb feladata. Segits6gemrevannak, ktilOrulsen az
int6zm6nyvezet6-helyettesek 6s amunkak6z6ss6gvezet6k.
Az 6vodapedag6gusok elemez6 k6pess6ge,dnreflektivit6sa megfelel6, k6pesek
kdveztetdseket levonni. Jellemzl, az oniilo gondolkod6s, 6n6116 megold6sok keres6se a
pedag6gusok kdr6ben. Ezenkfvtil pedig segftek nekik az orszdgos k6znevel6si

A cdlok szem el6tt @rt6sa mellett, legytink tisztdban az intezmdny er6ss6geivel 6s
gyenges6geivel.
Az 6n6rt6kel6sekb6l, illetve a dokumentum elemz6sb6l, l6togat6sokb6l is l6that6aka
fejlesztend6 tertiletek, valamint a munkak6z0ss6gek, fejleszt6 pedag6gusok, egydb teamek
6ves besz6mol6ib6l. Az azonosit6s, 6s a megfogalmazdsa a probl6m6knak ddnt6 jelent6s6gri
a strat6gi6k a tov6bbi l6p6sek kialakit6srlhoz.
F6 dokumentum M 6ves besz6mol6, mely 6pti1 a csoportos 6s a munkakdzdss6gi,
tehets6ggondoz6 6s a fejl. pedag6gus logop6dus, pszichol6gus 6ves besz6mol6ira. Kdvetkez6
6v munkaterv6be be6piti a fejlesztend6 tertileteket.
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v6ltoz6sokat fi gyel 6 s6b e n, tdj lkoztatom 6ket a v6ltoz6sokr6 l.

On6ll6an viszont nemddnttink, konszenzust alakitunk ki, melyben tdbb oldalr6l
megvizsg6lunk egy - egy helyzetet.

Valamint segitem koll6g6imat az 6ndlL6 inform6ci6 szerzdsre, biztositom a tov6bbk6p z€sen,
szakmai konferenci 6n, szal<rnai napokon val6 r6szv6telt.

Hogyan teremt a kdrnyezete fel6 6s aviitozfsokra nyitott szervezetet?

Szem6lyes p6ldamutat6ssal, a feladatok, felel6ss6gek egy6rtelmris6gdvel. A hat6skdrdk
tisztinhsamegteremti a felt6teleit egy nyitott, v6ltoz6sokrarugalmasan rcagdl6 int6zm6nynek.
Az irtlzmlnyvezetb sajrlt p61d6ja, munkamordl, az rij tipusrifeladatokhoz va16 pozitiv
viszony, a fennmarad6 6rt6kek v6delme segiti a v6ltozrisokra nyitott szervezet
fennmarad6s6t.

3. Onmaga strat6giai vezet6se 6s operatfv ir6nyit6sa

Hogyan, milyen t6mdkban tdrt6nik azint6zm6nyvezet6 iinreflexi6ja, er6ss6geinek 6s

fejleszthet6 teriiletek meghatiro zhsa?

A tanfeliigyeleti rendszerben a kdvetkez6 nevel6si 6vben azintdzmlnyi tanfeliigyeletet
megel6zi majd a vezetbi 6n6rt6ke16s. Itt meg lesz areagdlfus lehet6s6ge minden int6zm6nyi
szerepl6 szbmdra.
Azt gondolom, hogy vezetoi munk6mban mindig adok a koll6g6im v61em6ny6re, fontos
sz6momra az 6 megl6t6suk.

Fejleszti-e iinmagit folyamatosan az int6zm6nyvezet6? Ha igen, hogyan 6s milyen
t6m6kban? Hogyan tartja naprak6szen szakmai tudfs6t, vezetfii kompetenciilit az
int6zm6nyvezet6 a szervezeti c6lok el6r6se 6rdek6ben?

Azirrtlzmenyvezet6kn6l nagyon fontos, a l6nyeges kiszrir6s6nek k6pess6ge a l6nyegtelentoL
Ebben a dolgoz6im dszrevdteleit, javaslatait, hfrforriisait is bele kell 6rteni. TObb oldalr6l kell
megkdzeliteni egy-egy kdrd6st, majd csak azutdnkell drintdseket meghozni,
A t6m6k amiben mindig fejleszteni kell magunkat:
- oktattispolitikai kdrd6sekben;
- tdrv6nyi, kormrlnyrendeleti egy6b v6ltoz6sok nyomon k6vet6s6ben,
- 6vodaped ag6giai, m6dszertani k6rd6sekben.
Viszont az internet folyamatos lehet6s6get ad a tdjlkoz6ddsra, on-line el6ad6sok
megtekint6s6re.
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Mennyire h at6kony, ered m 6nye s az int0zmfinyv ezet6 ko m m u nik irci6ja?

Kommunik6ci6s csatorn6k: email, honlap,messenger, tdj6koztat6, 6rtekezletek.
A hat6konys6g,6s eredm6nyess6g zdloga a kommunik6ci6s csatorn6k hasznillatinak
ar6nyoss6ga. A t6ma,a tartalom, amit kommunikil a vezeto meghatinozza a m6dj6t a
kommunik6ci6nak.

Milyen m6rt6kii elkdtelezetts6get mutat a gyermek, a nevel6testiilet tagiai 6s iinmaga
k6pz6se 6s fejleszt6se irint?

Folyamatosan fejlessze egy vezet6 a felk6sziilts6g6t, vezetoi k6pess6geit,kompetenci6it.
A k6pz6sek ir6nt elkdtelezett vagyok, viszont ebben is fontos a helyes aftny megtal6l6sa.
A k6pz6sek sokas6ga nem mehet azirrtlzmdnyi szakmai munka rovdsitra.

Id6arinyosan hogyan teljesiilnekavezetfiipiiyinatban leirt c6lok, feladatok? Mi
indokolja az esetleges vfltozdsokat, rfltiitemez6seket?

Pr6b61om szem el6tt tartani avezetoi programj6ban megfogalmazott c6lokat, feladatokat, de
a koronavirus vil6gj6rvdny hat6ssal lesz a benne lev6kre.
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4. M6sok strat6giai vezet6se 6s operatfv ir6nyitdsa

Hogyan, mi alapjin osztja meg a vezet6si feladatokat azintfizmfinyvezetf
v ezet6thrsaival, koll6g6ival?

Egy6rtelmtien meg vanhatfurozzaavezetot6rsai jog- 6s feladatk6r, melyeket munkak<iri
lefr6sokban szab6lyoztunk.
AzSZMSZtartalmazzavezet6kkrizdttifeladatmegoszt6sokat.

Hog5ran vesz r6szt szem6lyese n az int2zminyvezetla pedag6gusok ellen6rz6s6ben 6s

6rt6kel6s6ben?

Az 6ndrt6kel6s folyamatdrban az 6nellen6rz6si tervben alfitogatdsban minden alkalommal,
a dokumentumelemz6sb en is, az cinfejleszt6si terv megbesz6i6se 6s javaslatt6telek
egy6rtelmtien a v ezeto feladata.
Pedag6gus portfoli6k 6rt6kel6se alatt. Az6ves munkaterv szerintivezetoi ellen6rz6sekben.
Az 6rt6kel6s6ben f6 szempontom, a t6mogat6 6rt6kel6s, mely 6pit a pedag6gus er6ss6geire, a
fejlesztendritertiletekmeghatinozris6ban.
A l6togat6s6ban rcszt viilalva, 6rt6kel6sn6l az er6ss6gek kiemel6s6vel hat6rozom meg a
fejleszt6s fufunyx.

Milyen m6dszerekkel, hogyan inspir6lja, motivilja 6s bdtoritj a azint6zm6nyvezet6 a
munkatf rsakat 6s gyermekeket?

Hogyan tudott kialakitott azintfizmfinyvezetf azintizmilnyen beltil - a megosztott
vezet6sre 6piil6 - egyiittmiikiid6st, hat6kony csapatmunkit a koll6g6k kdziitt? Hogyan
koordinilj a az egyiittmiikOd6st?

Hat6kony csapatmunka csak hat6kony csapattag
er6sit6se pedag6giai hitvall6sukban, pedag6gus 6n6rt6ke16siik re6lis kialakit6sa, er6ss6geik
kiemel6se, a fejlesztend6 tertileteik konkr6t, egy6rtelmri megnevez6se, 6s az abban val6
fej l6d6si lehet6s6g biztosft6s6val.
Ezt segitik el6 a munkakdzdssdgek, 6s int6zm6nyen beltili <in6rt6ke16 csoportok mrik<jd6se.

Szemdlyes p6ldamutat6ssal (heti kotelezo 6ra
stb..)
Meggyozes, beszdlgetds, m6sok eredm6nyeinek kiemel6se, saj6t erossdgeinek tov6bbi
erositdsdvel.
T6mogatom azij kezdem6nyezdseket, osztonzom a tov6bbtanuldst.
Egydni tulajdons6gokat kell erositeni.
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Hogyan m6ri fel azint0zmflnyvezetil a fejleszt6si sziiks6gleteketaz int6zm6nyben?

Milyen m6don biztositja 6s t6mogatj a az firintetteket, a nevel6testiilet, az int6zm6ny
ig6nyei, elvfrfsai alapj6n koll6gii szakmai fejl6d6s6t?

Abban a szerencs6s helyzetben vagyok, hogy ismer em az intdzmdny nevel6testtilet6nek
milyen szakmai, 6s m6dszertani tud6sra van sziiks6ge.
Azirrtezmenyi sztiks6gleteket, valamint a munkat6rsak szakmai karrierterv6t is figyelembe

v6ve k6szitettiik el a beiskol6z6si tervet.
Szakmai napok 6s bels6 tov6bbk6pz6sek szervez6s6vel biztositom a pedag6gusok szakmai
fejl6d6s6t.

Horyan gazdilkodik a rendelkez6srefll6 huminerdforrissal, hogyan kezeli a sztiks6ges
viltozisokat (b6vit6s, le6pit6s, 6tszervez6s)?

Egesz neveldsi 6vben biztositjuk a nevel6testtilet tagjai kdzdtt az egyenll terhel6st, feladatok
megoszt6s6t, hat6rid6k betart6s6t.
Uj dolgoz6 esetdn, minden segits6get megadunk neki, hogy elsaj6titsa az intdzmdnyi
6rt6keinket,felvegye a munkatemp6nkat, 6s alkalmazkodjon az ij intdzmdnyi kdrnyezetben.
Ebbenmentort is kijeldltink, ha sziiks6ges.

Hogyan vonja be avezetil azintfizmfinyi dtint6shozatalifolyamatba a pedag6gusokat?

Azokban a kdrddsekben, melyek nevel6testtileti d<lnt6st kiv6nnak, melyek azintezmeny
strat6giai ddnt6si folyamataibatartoznak, kik6rem a pedag6gusok v6lem6ny6t. A rdvid t6vri
terveket egy-egy munkak<izdss6gen beltil meghagyom munkakdzOss6g vezet6i ddntdsi
hat6skdrben, azintdzmdnyi c6lokkal val6 dsszhangot mindig figyelembe kell venni.
Az intezmeny 6let6ben bek<ivetkez 6 vhltozdsok tekintet6b en az intdzmdnyvezet6-helyettesek
n6lktil ddnt6st ritk6n hozok. A ddntdsek azonbannem mindig kedvezhetnek minden
koll6gasz6mara. Azi 6fe rendkivi.il nagy 6s nehlz ebben.

Mit tesz a nyugodt, munkav6gz6sre alkalmas, pozitiv klima 6s tfmogat6 kultfra
megteremt6se 6rdek6ben?

Igyekszem a dolgoz6k j6 munkakOrtilm6
lehet6s6gek ut6n kutatok, melyek a tov6bbi feladatok elv6gz6s6hezmotivdl6 er6vel hatnak.
Ismerem a szem6lyesen munkatarsaimat, azok er6ss6geit 6s gyenges6geit.
Konfliktushelyzetek megold6s6ra tdrekszem, ktil6nb<iz6 konfliktuskezeloim6dszerekkel, de
legink6bb a nyugodtabb hangv6tehi, egyenes besz6det r6szesitem el6nyben.
Fontos sz6momra, hogy a konfliktusokat nem kertilni kell, hanem megoldani.
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Miik0dtet-e belsd tudfsmegoszt6 f6rumokat az egymist6l val6 tanulds 6s a kdzds c6lok
el6r6se 6rdek6ben?

A munkakdzdss6gi l6togat6sok sor6n, illetve tovdbbk6pz6seket kdvet6en nevel6testtileti
lrtekezlet keret6n beltil ossz6k meg egym6ssal az inform6ci6kat a pedag6gusok.

5. Az int6zm6ny strat6giai vezet6se 6s operativ irdnyft6sa

Hogyan tiirt6nik a jogszabdlyok ligyelemmel kis6r6se?

Hogyan tdrt6nik azintfizmfinyi er6forrisok elemz6se, kezel6se (emberek, tirgyak 6s
eszkdziik, Iizikai kiirnyezet) ?

Foly6iratokon kereszttil :

Interneten kereszttil
Az intdzmdnyfelti gyel eti
t6mogatjuk egym6st.

i jogtut6r,

irod6val 6s vezetbtdrsaimmal j6 kapcsolatot 6polok, segitjtik 6s

Hogyan tesz eleget az intfizmfinyvezet1 a tiljfikoztatdsi kiitelezetts6g6nek?

Tdbbfele kommunik6ci6s eszk6zt, csatorn6t (verb6lis, ny
m6dia stb.) mtikddtettink.
A megbesz6l6sek, ertekezletek vezetdse hat6kony, szakszeni kommunik6ci6n alapul.
Kommunik6ci6m 6rthet6, viltigos, atisztdzand6, 6rtelmezendo teriileteket kiemeli, mindenki
szdmdra 6rthet6v6 teszi azt.

Eg6sznevel6si6vbenbiztositjukanevel6testtil"i
megoszt6s6t, a hatinidok pontos betartdsifi .
A koll6g6kmunk6j6nak folyamatos pozitiv,6pit6 jellegii meger6sit6se, fejles ztend1 tergleteik
konkrdt, egy6rtelmri megnevez6se, abban val6 fejl6d6si lehetSs6gtiknek biztosit6sa j6
hangul atot, biztonsdgot teremt.
A megl6v6 eszkd,zdk, tdrgyak 6llagdnakmin6s6g6nek meg6rz6se fontos feladatunk, illetve a
pedag6gusokkal egyiitt dolgozva hatirozzukmeg a leend6 eszkdzok beszerz6s6t.
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Hogyan vonja be avezet6 azintflzm6nyi diint6shozatali folyamatba a pedag6gusokat?

Avezetfitdrsakkal a munkatervben meghathrozott id6pontokban , az alkalmazotti
kdzdss6ggel, pedig minden h6nap els6 h6tf6j6n i.iliink 6ssze, megbesz6lni az
aktu6lisk6rd6seket, programokat, teend6ket.

Hog;ran biztositja azintfizmfinyvezetfl azintflzmbnyi miikiid6s nyilvfnossirght,az
int6zm6ny pozitiv arculatdnak kialakit6sdt?

Azkrtezmenyi dokumentumokat a jogszabdlyoknak megfelel6enhozzuknyilv6noss6gra.
A pozitiv k6p megtart6sa 6rdek6ben a kommunik6ci6s csatorn6k rendeltet6sszerii
haszndlatinaketikai fontoss6g6ra is hivja fel a dolgoz6k 6s a sztil6k figyelm6t.

Ho gyan bizto sf tj a az intflzmfinyi folyam atok dii nt6s 6nek 6tl6that6sigit?

Szab 6ly o zds sal, elj 6r6srendekkel.
A szervezeti kommunik6ci6s rendszer fel6pit6se 6s mtik6dtet6se meghatdroz6 a
kommunik 6cioban, az informhci6 6raml6sb an.

Milyen, a c6lok el6r6s6t timogat6 kapcsolatrendszert alakitott ki az int1zmdnyvezet6?

Aktivan 6s szemdlyesen rdszt veszek a partnereinkkel, azok
szervezetekkel (p6ld6u1 SZMK) t6rt6n6 kapcsolattartdsban.
A kapcsolatrendszertink kiemelked6en j6t mtikddik, amelyet a
jellemez.
A Fenntart6val va16

k6pviseloivel ds egy6b

kolcsdnos megbecsiil6s

atunk i6.

Gybl,2020.09.20.

t a*H hn;W

Tofalvin6 Szab6 Anik6 - int6zm6nyvezet6

fisttven 6).

6$'ffiI

Q,^wt " olnf
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LEGrrrMAcros zenapnx

A Gy6li Tulip6n Ovoda nevelotesttilete: 100 Yo-os arhnyban, a 2020.09,22-en kelt

nevel6testtiletihatdrozata alapjdn, a201912020. nevel6si 6v besz6mol6j6t elfogadta.

Gyd|2020.09.22

A Gy6li Tulip6n 6voda iktat6s6ban a 415 12020. iktatdsi szbmtjegyz6kdnyvben tal6lhat6,

mely igazolja, hogy a fenntart6 megismerte 6s elfogadta a 201912020. nevel6si 6v

besz6mol6j6t.

Gy61,2020.09.22

Pdpai Mihdly-polgirmester

Fenntart6 k6pvisel6je
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FELHASZNAIT TRoDALoM

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a neveldsi-oktatdsi intdzmdnyek milkoddsdrrit ds

kd znev e I d s i int 6 zmd ny e k ndv has zndl at dr 6 I

20lL 6vi CXC. torv6ny a nemzeti kozneveldsr6l

M6dszertani seg6danyaghoz

Orszdgos tanfelrigyelet KEZIKONYV OVODAK SZAUARA

oktat6si Hivatal utmutat6 a pedag6gusok mindsit6si rendsz erlhez

Oktat6si Hivatal Kieg6szitds az Oktatisi Hivatal 6ltal kidolgozott Utmutat6 a pedag6gusok

min6sit6si rendszer6hezfelhaszndl6i dokument6ci6 6rtelmez6s6hez 6vodai nevel6s

oktat6si Hivatal orsz6gos tanfeliigyelet KEZIKONYV ovoDAK SZAMARA

0n6rtdkel6si k6zik<inyv OVODAK szirmilra
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osztAlydban a201.9 /2020-es tan6v elsS f6l6v6ben

Mell6kletek

l.sz,mell6klet

Gyfli Tulipfn 6voda

Volt 6voddsaink fejl5d6s6nek nyomon kovet6se az 6ltal6nos iskola els6

K6szitette: T6th Anna

tt lr:t.t

,i'.r '-il/ I
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Mozedsfeil6d6s

A. Nagymozgfsok:

1.

Mozg6sa osszerendezett,

pontos, biztos,

70%

2. Mozs6stemo6ia

Mozg6sa <l sszerende zetlen,
pontatlan, bizonylalan
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60%
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40%

30%
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0%

Y70% z6% ,r24%

Korrinak megfelel6 Gyors Lassri Ydltoz6

76% t2% 9% 3%
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3. Moz96skoordin6ci6ia

80% 76%
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76% 9% ts%
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4. Mozgrisos t6ri trij6koz6d6sa

K0veti arGtott kanyltdveszt Kdptelen a
tdjekozodinra
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Egyenletes, rcndezett Kusza, rendezetlen Y6ltoz6

550/o 2t% 24%

bUYo 55%

ltk:

2. Ir6sa
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40%
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Ertelmi feil6d6s

A. Figyelem

l. Jellemz6i

2. K6rd6sre

Ir58% a36% t!6%

6%

Id

36%

I
5B%

I
70%

60%

s0%

40%

30%

20%

L0%

Kitart6an figyel, a feladatot
meg6rti, 6n6ll6an teljesiti, j6l
oldia meg

Ydltozlan figyel, a feladatot
segits6ggel telj esiti, kevds
hib6val oldia mee

Nem figyel, a feladatot nem
6rti meg, nem teljesiti, sok
hib6t eit

58% 36% 6%

Azonnal
villaszol

K6sve vdlaszol Tudja a k6rd6st,
de nem vhlaszol

Nem a k6rd6sre
vdlaszol

Nem v6laszol
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Gyors Atlagos Lassri
3% 76% 21%
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B. Eml6kezet
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szdveget 6rtelemszeriien
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3. Munkatemp6ja
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3 K6polvas6s,szOvegmond6s

D. Olvasis, betiifelismer6s
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Szociiilis feikid6s

A. Tfrsas kapcsolatok
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2. Sikertelensdget

3. Teljesitm6ny
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A201912020 tanev els6 fe16v6t kdvet6en 38 k6rd6ivet ktildtiink el az 6ltal6nos iskol6kba, ahol

volt nagycsoportosaink 2019 oszdn megkezdtdk tanulminyaikx, Ezek kdziil kitdltve 33

6rkezett vissza. A k6rd6ivek, feldolgozdsa utdn az eredm6nyek azt mutatj6k, hogy a

gyermekekT6o/"-ka megfelel6en teljesit. Ezek kdziil 3oh kiemelked6 eredm6nyt 6rt el. A
gyermekek 24o/o-ka azorban nem tudott minden t6ren megfelelni a kdvetelm6nyeknek,

vannak, akik egy-k6t, vagy t0bb t6rgyb6l is lemaradtak. Az adatok szerint 60/o at0bb targyb6l
gyeng6n teljesft6.

Mesiewz6s:

Az adatok alapjan az tapasztalhat6, hogy ebben a tan6vben olyan gyermekek kertiltek
iskol6ba, akik szoci6lisan 6rettebben t6voztak az 6voddb61. Kiegyensrilyozottabbak, szeretnek
tanulni, a sikertelens6g jobb teljesitm6nyre lsztdrzi 6ket, nem szegi kedvtiket. Ez
tapasztalhat6 a magabiztosabb mozgds 6s tdjdkoz6dds ter6n is. Jobbak az adatok a

beszddfejletts6g teriilet6n, a k6polvas6s, a mondatalkot6s, valamint a bettifelismer6s ter6n is
Gyeng6bbek viszont a cervzafog6s 6s ir6s eredm6nyei. Azt mar n6h6ny 6ve tapasztaljuk, hogy
a gyermekek finommotorik6ja, embefthrinol6sa, vonalvezet6se lassabban, neh6zkesebben
fejl6dik. 86r h6rom 6ves kort6l figyelemmel kis6rjtik a gyermekek ceruzafogdsdnak
alakul6s6t, azt tapasztaljuk, hogy az ut6bbi dvekben sok gyerekn6l igen nehezen alakithat6,
konig6lhat6, hosszabb id6t vesz ig6nybe a helyes eszkdzfog6s megtanul6sa. Elmondhat6,
hogy nem minden gyermek eset6ben elegend6, ha csupiln h6rom-n6gy 6ves korban talillkozik
olyan eszkdz6kkel, melyekkel val6 manipul6l6s ezeket a teriileteket, er6sftik, fejlesztik.

Javaslatok:

Nagyon fontos lenne, hogy mdr a kor6bbi lletszakaszokban v6ltozatos eszkdzdkkel
manipul6lhassanak a kisgyermekek. Tudatosabban v6lasszanak a sziil6k is j6t6kot gyermekeik
szdmdra. T6liink tov6bbra is kiemelt figyelmet kiv6n a finommotorika fejleszt6se.
Visszatekintve az el6z6 6vek adataira, ezek mellett, az emllkezet fejlesztdse, a beszdd,, az
dsszeftigg6sek felismertet6se, a l6nyeg kiemel6sdnek k6pess6ge, matematikai tapasztalatok
szerz6s6nek biztosit6sa.

2020. m6jus 15.
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Tárgy  Javaslat új védőnői körzet 
kialakításához kapcsolódó döntések meghozatalára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyálon a védőnői körzetek kialakítására a 2000-es években került sor, jelenleg hét védőnői körzet működik 
településünkön. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 5. § (1) bek. alapján „egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők (várandós, gyermekágyas 
anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó 
otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet.” 

A Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót (1.sz. 
melléklet) a tavaszi veszélyhelyzetre tekintettel a Polgármester fogadta el 64/2020. (III.26.) sz. határozatával. A 
beszámoló 7-8. oldalán olvasható a védőnők tevékenységéről szóló tájékoztatás. A 2019. évi adatok alapján a hét 
védőnői praxisra 1 887 fő ellátott jutott, az egy praxisra jutó ellátottak átlagos száma 270 fő. A beszámoló szerint 
öt praxisban az ellátottak száma jóval meghaladja a 250 főt. Az intézményvezetői beszámoló tartalmazza, hogy a 
Kőrösi ú 136. szám alatt található új védőnői épület úgy került kialakításra, hogy nyolc védőnő elhelyezhető 
benne. 

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, Gyál 
esetében a Dabasi Járási Hivatal (a továbbiakban. Járási Hivatal) látja el. A Járási Hivatal a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) éves munkaterve alapján szakfelügyeleti vizsgálat keretében 
vizsgálta a gyáli védőnői körzetekben az ellátottak számát a 2020. május 31-ei létszámadatoknak megfelelően. 
Az erről szóló PE-04/NEO/2197-7/2020. ügyiratszámú tájékoztatás (2.sz.melléklet) rámutat arra, hogy az ellátott 
gondozottak létszáma három körzetben megfelelő, míg négy körzetben lényegesen meghaladja a Rendeletben 
meghatározott ellátható létszámot. A Járási Hivatal indokoltnak tartja a 8. védőnői körzet létrehozását. 

2020. október 8. napján lekértük a 0-7 évesek listáját a 2020. szeptember 30-ai állapotnak megfelelően. A lekért 
adatok szerint 1 930 fő a 0-7 éves korosztály létszáma. Ez a létszám hét védőnői körzetben áltagosan 275 fő 
ellátottat jelent, míg nyolc körzet esetén 241 főt. 

Fentiek alapján mindenképpen indokolt a 8. védőnői praxis létrehozása. Az újabb védőnői körzet létesítése 
kapcsán több teendő is felmerül. Egyrész a VEK közalkalmazotti álláshelyeinek számát 1 fő védőnői álláshellyel 
szükséges felemelni, másrészt az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Eütv.) 6. § (1)-(2) bek. értelmében az egészségügyi alapellátások körzeteit a Képviselő-testület rendeletben 
állapítja meg, és a védőnői körzetek kialakítása során szükséges az országos tisztifőorvos, és az egészségügyi 
államigazgatási szerv (Járási Hivatal) véleményének kikérése is. Tekintettel arra, hogy az alapellátási körzetek 
kialakításáról szóló 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet nem rendelkezik a védőnői körzetek 
meghatározásáról, szükséges erről is önkormányzati rendeletet alkotni. 

Kérem a T. Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslat támogatására! 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megállapítja, hogy a védőnői körzetekben a megnövekedett lakosságszámra tekintettel indokolt egy új, 
8. védőnői körzet kialakítása, 

2. úgy dönt – tekintettel a kialakítandó, 8. védőnői körzetre – hogy a Városi Egészségügyi Központban az 
engedélyezett álláshelyek számát + 1 fővel megemeli 2021. április 1. napjától, így a Városi 
Egészségügyi Központban az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát 19 főben (15 fő 
teljes + 4 fő részmunkaidős álláshely) határozza meg, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetésben 
biztosítja, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a védőnői körzetek módosítására, és az új, 8. védőnői körzet kialakítására 
a tervezetet készítse el, a szükséges szakértői véleményeket szerezze be az országos tisztifőorvostól, és 
a Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától, és a védőnői körzetek kialakításáról szóló 
rendelettervezetét készítse el, és terjessze elő, 

4. felkéri az intézményvezetőt, hogy az új védőnői álláshely pályázati eljárásnak lefolytatásáról 
gondoskodjon, és a 8. védőnői körzet működési feltételeit vizsgálja meg, annak finanszírozását a 2021. 
évi intézményi költségvetés készítésekor vegye figyelembe. 

 



Határidő:  1-2. és 4. pont: 2021. március 31. 
  3. pont:   2020. december 31. 
Felelős:   1-3. pont  Polgármester  

4. pont  Intézményvezető 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 

Gyál, 2020. október 9. 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 

 





























 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
DABASI JÁRÁSI HIVATALA 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

 

Tárgy:  Tájékoztatás a területi, iskolai és vegyes körzetekben 
ellátott gondozottak létszámának szakfelügyeleti 
vizsgálatának eredményéről 

Ügyiratszám:  PE-04/NEO/2197-7/2020 
Hiv. szám: - 
Ügyintéző: Dr. Kiss Csaba/Kátai Ferencné 
Telefon: 06-29-360-167  
Melléklet:  9 db 

2370 Dabas, Kossuth László út 1. – 2370 Dabas Pf.:39. 
Telefon: (06 29) 360 167 Fax: (06 29) 361 809 

E-mail: dabas@kmr.antsz.hu Web: www.antsz.hu 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül 
megküldésre 

Városi Egészségügyi Központ Gyál 
 
dr. Szécsényi-Nagy Balázs 
intézményvezető 
 
S z é k h e l y é n 
 
 
Tisztelt Intézményvezető Úr! 
 
 
 
Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghatározott kiemelt munkatervi feladat 

„ a  területi, az iskolai és a vegyes védőnői körzetekben ellátott gondozottak létszámának szakfelügyeleti 

vizsgálata normál és fokozott gondozás szerint” a 2020. július 21-én kelt, PE-04/NEO/2197-2/2020 

iktatószámú ügyiratnak megfelelően megtörtént. 

 

A visszaküldött, védőnői ellátásnak megfelelő adattáblák szerint megállapítható, hogy a hét területi 

védőnői körzetből  2020. május 31-ei állapot szerint az ellátott gondozottak létszáma három körzetben 

megfelelő, négy körzetben pedig lényegesen meghaladja az ellátható létszámot. „49/2004. (V. 21.) 

ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 5. § (1)23 Egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható 

nők (várandós, gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) 

és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen 

legfeljebb 250 fő lehet.  

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti védőnői körzet kialakításánál figyelembe kell venni a település 

szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak 

számát, 

 (5) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott gondozotti létszám legfeljebb 25%-kal túlléphető akkor, ha a 

település szerkezete a védőnői ellátás más módon való biztosítását nem teszi lehetővé.”  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84519.361892#foot23


 

 
2370 Dabas, Kossuth László út 1. – 2370 Dabas Pf.:39. 

Telefon: (06 29) 360 167 Fax: (06 29) 361 809 
E-mail: dabas@kmr.antsz.hu Web: www.antsz.hu 

Tekintettel arra, hogy Gyál város intenzíven fejlődő település, a  gondozottak védőnői szolgáltatáshoz 

való hozzáférési jogának biztosítása érdekében szükséges a körzetek számát bővíteni, 8. területi 

védőnői körzetet létrehozni a 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően. A Törvény 6. § (1) 

A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott 

szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások 

körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 

önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. (2)3 Az (1) bekezdés szerinti körzetek 

megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet – 

védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos –, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel 

rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is. 

 

Kérem szíves intézkedését, hogy a területi védőnői ellátásban a jogszabályok által előírt gondozási 

események, családlátogatások és szűrővizsgálatok a gondozottak létszámától, korcsoportjától, típusától 

függően megvalósíthatók legyenek, figyelembe véve az előírt alkalmak számát és az arra fordítandó 

átlagos időt is. 

 

Kérem szíves tájékoztatását a megtett intézkedésről. 

 

 

Dabas, 2020. 10. 07. 

 

 

                                                  Tisztelettel: 
                                                                                                          
 dr. Pretz Noémi járási hivatalvezető 
 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 Dr. Kiss Csaba 
   járási tisztifőorvos 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.362559#foot3


Tárgy: Javaslat feladat-ellátási szerződés 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) között 2013. november 13. nappal aláírt alapszerződés értelmében a felek az 
Önkormányzat által a Kft-nek átadott, illetve a későbbiekben átadandó feladatok rendszerét szabályozták. 
Biztosították a két fél közötti együttműködés kereteit, meghatározva a Kft. – az Önkormányzat megbízásából 
történő - az egyes tevékenységcsoportokra vonatkozó feladatellátásnak alapjait.  
Fenti alapszerződés aktualizálása, II. 2. 1, 2, 3. pontjainak módosítása időközben indokolttá vált, melyet jelen 
előterjesztésünk mellékletében részletezünk. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
a) jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítását,   
b) felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető 
 
G y á l, 2020. október 1. 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
Melléklet: 1 db szerződés módosítás tervezet 
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A FELADATELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 

SZERZŐDÉS 3.SZ. MÓDOSÍTÁSA 

mely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114, 
adószám: 15730370-2-13, képviselője: Pápai Mihály polgármester – a továbbiakban: 
Önkormányzat 

másrészről 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft (székhely: 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 
44, adószám: 2075499-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-124093, képviseletében: Zsigovits Gábor 
ügyvezető) – a továbbiakban: Kft, 

együttesen a továbbiakban: szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett. 

1. Szerződőd felek rögzítik, hogy 2013. november 13. napján feladatellátásról szóló 
szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek az Önkormányzat által a Kft-nek átadott, 
illetve átadandó feladatok együttműködési rendszerének meghatározása céljából. 

2.Szerződő felek az Alapszerződés II.2.1. pontját az alábbiakra módosítják. 

A Kft. köteles a felsorolt alábbi ingatlanok zöldterületeinek gondozására: 

047/1 Régi dög konténer céljára használt terület 2360 Gyál, Kőrösi út 

048/4 Homokbánya (ASA mögött) 2360 GYÁL, Külterület 
0107/57 Temető 2360 Gyál, Némediszőlő 

499/5 Beépítetlen terület (uszoda melletti park) 2360 Gyál, Pesti út  82– 84. 
1015/2 Játszótér 2360 Gyál, Deák Ferenc utca  97. 
1580 Beépítetlen terület 2360 Gyál, Egressy utca 
1581 Beépítetlen terület 2360 Gyál, Egressy utca 
1636 Beépítetlen terület 2360 Gyál, Egressy utca 

2324/2 Beépítetlen földterület 
2360 Gyál, KÖRÖSI (Régi 
buszforduló) 

2623 Beépítetlen terület 2360 GYÁL, József Attila utca 7. 
2839 Szent István tér 2360 Gyál, Szent István tér 

2970 Árpád vezér tere 2360 Gyál, Árpád vezér tere - 706 
3407/2 Víztorony melletti terület 2360 Gyál, Arany János utca 

3414 Víztoronnyal szembeni terület 2360 Gyál, Széchenyi utca 

4148/1 Beépítetlen terület/postai parkolóhely 2360 Gyál, Ady Endre utca 

4236 Beépítetlen földterület (Városközpont) 2360 Gyál, Kőrösi út 
4266/3 kivett telephely 2360 Gyál, Móra Ferenc utca 

4293 
Beépítetlen terület (Vasúti Pályatest melletti 
gödör) 2360 Gyál, Bem József utca 
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4380/3 Erdő 2360 Gyál, Erdősor utca 
4856/6 Erdő 2360 Gyál, Erdősor utca 

4856/8 Beépítetlen terület (Eötvös iskola melletti) 2360 Gyál, Erdősor utca  67. 
5525 Kálvin tér 2360 Gyál, Kálvin tér 
5599 Szabadtéri Kondi 2360 Gyál, Munkácsy utca  92. 

5609 Millenniumi parkként használt terület 2360 Gyál, Munkácsy  -  856 

5610 Millenniumi parkként használt terület 2360 Gyál, Munkácsy-  568 

5619 Millenniumi parkként használt terület 2360 Gyál, Munkácsy utca 

5620/1 Millenniumi parkként használt terület 2360 Gyál, Munkácsy utca 

5620/2 Millenniumi parkként használt terület 2360 Gyál, Munkácsy utca 
5627 Millenniumi park parkolója 2360 Gyál, Kolozsvári u.  2 - 575 
6473/9 Szántó 2360 Gyál, Könyves Kálmán utca 
6474/2 Beépítetlen terület 2360 Gyál, Bartók B. u.  75/A 
8103/1 Beépítetlen terület 2360 Gyál, Jálics holdas 

 

3.Szerződő felek az alapszerződés II.2.2 pontját az alábbiakra módosítják: 

A Kft köteles az alábbi ingatlanok üzemeltetésére: 

2611 Lakóház (3 db lakóház) 2360 Gyál, Somogyi B. u.  1-3. 
2654 Iroda 2360 Gyál, Kőrösi út  104. 
4150 Lakóház 2360 GYÁL, Kőrösi út 78. 
4151 Kivett üzlet 2360 GYÁL, Kőrösi út 76. 
4379/9 Beépítetlen terület (Piac melletti üres) 2360 Gyál, Bartók B. u. 146/A. 

 

4.Szerződő felek az Alapszerződés II. 2.3. pontját az alábbiakra módosítják. 

A Kft. az alábbi ingatlanok üzemeltetésére köteles és hasznosítására jogosult: 

0177/2 Temető 2360 Gyál, Bem József utca 
1432 Temető 2360 Gyál, Táncsics Mihály utca-  1123 
3373 Főzőkonyha 2360 Gyál, Dobó Katica utca  51– 249. 
3386 Irodaépület 2360 Gyál, Rákóczi utca  42-44. 

3551/2 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
tálaló konyha és ebédlő 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. 

6474/1 

Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola főző-, tálaló konyha és 
ebédlő 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75. 

6474/1 
Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola kémény 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75. 

1167 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános 
Iskola tálaló konyha és ebédlő 2360 Gyál, Kossuth L. u. 48-52. 
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5. 

Jelen szerződés 2020. november 1. napján lép hatályba és az Alapszerződés elválaszthatatlan 
részét képezi, kizárólag azzal együtt hatályos. 

Szerződő felek megállapítják, hogy az Alapszerződés minden további rendelkezése 
változatlan hatályban marad. 

Szerződő felek képviselői a jelen szerződést alulírott napon és helyen, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Gyál, 2020. …………………………………….. 

 
 
 
 Pápai Mihály Zsigovits Gábor 
 polgármester ügyvezető 
 Gyál Város Önkormányzat Gyál Városfejlesztési és  
  Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 

 

 



Tárgy: Javaslat a gyáli 099/127 hrsz.-ú út (Újvilág utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Tóth Tibor Lászlóné (Gyál, Újvilág u. 68.), Gaál Álmos (Gyál, Újvilág u. 68.), Tóth Sándor (Gyál, 
Kolozsvári u. 15.) és a Hamza Autószervíz Kft. (Gyál, Széchenyi u. 36/1.), a Gyál 099/9 és 099/10 hrsz.-ú 
ingatlanok telekalakítása során kialakult 099/127 hrsz.-ú, 154 m2 területű „kivett út” és a 099/132 hrsz.-ú , 578 
m2 területű „szántó” tulajdonosai - a mellékelt megkeresésben foglaltak szerint – tárgyi ingatlanok tulajdonjogát 
térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlották Gyál Város Önkormányzata részére.  

 A felajánlott 099/127 hrsz.-ú ingatlan az Újvilág utca szélesítése céljára lett kialakítva. A 099/132 hrsz.-
ú ingatlan pedig a Szabályozási Terven jelelölt útszabályozás, szerviz út létesítése miatt lett leválasztva, de az út 
tényleges használata csak akkor valósulhat meg, ha minden (az országos úttal határos) érintett teleknél 
leválasztásra kerül az út céljára kijelölt terület. Az út megvalósulásáig az eredeti művelési ág – jelen esetben 
szántó – marad, így viszont a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szabályozása vonatkozik rá. 

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján a föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás, 
szociális földprogram és településfejlesztés céljára, továbbá ha a föld helyi jelentőségű védett természeti 
területnek minősül, a földnek a természet védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából 
szerezheti meg. Tekintettel arra, hogy 099/132 hrsz.-ú ingatlan településfejlesztési célú felhasználása belátható 
időn belül nem várható, így javaslom, hogy ezen ingatlant ne vegye tulajdonába az Önkormányzat. 

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 

a.) Tóth Tibor Lászlóné (Gyál, Újvilág u. 68.), Gaál Álmos (Gyál, Újvilág u. 68.), Tóth Sándor (Gyál, 
Kolozsvári u. 15.) és Hamza Autószervíz Kft. (Gyál, Széchenyi u. 36/1.) felajánlása alapján a gyáli 
099/127 hrsz.-ú, 154 m2 területű kivett út megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n 
köszönettel tulajdonba veszi. 

b.) a gyáli 099/132 hrsz.-ú, 578 m2 területű „szántó” megnevezésű földrészlet tulajdonjogát - a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján - 
nem áll módjában elfogadni. 

c.) felhatalmazza a Polgármestert a gyáli 099/127 hrsz.-ú, 154 m2 területű „kivett út” megnevezésű 
földrészletre vonatkozó szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2020. december 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető-helyettes 

Gyál, 2020. október 07. 

  

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. térkép-kivonat 
  1 pld. tulajdoni lap másolatok 





Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Tárgy: Javaslat a gyáli 099/206 hrsz.-ú út (Újvilág utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Kónya Sándor József (Gyál, Újvilág utca 84.), Tóth Sándor (Gyál, Kolozsvári u. 15.) és Tóth Sándorné 
(Gyál, Kolozsvári u. 15.) a Gyál 099/7 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakult 099/206 hrsz.-ú, 44 m2 
területű „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” és a 099/209 hrsz.-ú , 202 m2 területű „rét” művelési ágú 
földrészletek tulajdonosai - a mellékelt megkeresésben foglaltak szerint – tárgyi ingatlanok tulajdonjogát 
térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlották Gyál Város Önkormányzata részére.  

 A felajánlott 099/206 hrsz.-ú ingatlan az Újvilág utca szélesítése céljára lett kialakítva. A 099/209 hrsz.-
ú ingatlan pedig a Szabályozási Terven jelelölt útszabályozás, szerviz út létesítése miatt lett leválasztva, de az út 
tényleges használata csak akkor valósulhat meg, ha minden (az országos úttal határos) érintett teleknél 
leválasztásra kerül az út céljára kijelölt terület. Az út megvalósulásáig az eredeti művelési ág – jelen esetben 
szántó – marad, így viszont a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szabályozása vonatkozik rá. 

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján a föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás, 
szociális földprogram és településfejlesztés céljára, továbbá ha a föld helyi jelentőségű védett természeti 
területnek minősül, a földnek a természet védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából 
szerezheti meg. Tekintettel arra, hogy 099/209 hrsz.-ú ingatlan településfejlesztési célú felhasználása belátható 
időn belül nem várható, így javaslom, hogy ezen ingatlant ne vegye tulajdonába az Önkormányzat. 

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 

a.) Kónya Sándor József (Gyál, Újvilág utca 84.), Tóth Sándor (Gyál, Kolozsvári u. 15.) és Tóth Sándorné 
(Gyál, Kolozsvári u. 15.) felajánlása alapján a gyáli 099/206 hrsz.-ú, 44 m2 területű „kivett, 
közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel 
tulajdonba veszi 

b.) a gyáli 099/209 hrsz.-ú, 202 m2 területű „rét” művelési ágú földrészlet tulajdonjogát - a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján - 
nem áll módjában elfogadni 

c.) felhatalmazza a Polgármestert a gyáli 099/206 hrsz.-ú, 44 m2 területű „kivett közforgalom elől el nem 
zárt magánút” megnevezésű földrészletre vonatkozó szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2020. december 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető-helyettes 

Gyál, 2020. október 07. 

  

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. térkép-kivonat 
  1 pld. tulajdoni lap másolatok 





Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Tárgy: Javaslat a 1636 hrsz.-ú, Egressy utcai 
ingatlan elidegenítésre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 1636 hrsz.-ú, Egressy utca „kivett, beépítetlen terület” 
megnevezésű 347 m2 területű ingatlan, amely önállóan nem beépíthető.  A telek mérete: az Egressy utca felöli 
szélessége kb. 3,60 m, a Károlyi Mihály utca felöli szélessége kb. 2,00 m és a hosszúsága kb. 119 m. Tárgyi – 
jelenleg gondozott, füves - földterület és a szomszédos 1637 hrsz.-ú ingatlan között nincs kerítés. 

2003-as évben a szomszédos 1637 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának (Kisgéczi Sándor Gyál, Egressy u.55.) 
felajánlottuk tárgyi 1636 hrsz.-ú ingatlant megvásárlásra, de ő nem élt ezzel a lehetőséggel. 2003 óta nem volt 
változás tárgyi ingatlan használatával és tulajdonjogával kapcsolatosan. 

Ranyhóczki Tamás, 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/B. szám alatti lakos - megbízásából Szentirmai Zoltán - 
kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, hogy 2.500.000.- forintért szeretné megvásárolni az előterjesztés mellékletét 
képező térképrészleten ábrázolt 347 m2-es területrészt. 

A kérelmező által megrendelt (és finanszírozott), a CPR-Vagyonértékelő Kft. által készített „Ingatlanforgalmi 
szakvélemény” a 2360 Gyál, belterület 1636 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület ingatlanra vonatkozó dokumentum 
alapján az ingatlan piaci értéke 2.880.000.-Ft, tehát a 347 m2-es területrész esetében, 8.300. Ft.-/m2. 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező Szabályozási Terven jelölt szabályozás miatt az 
érintett ingatlan területéből kb. 8 m2 nagyságú földrészletet az Egressy utca szélesítés érdekében le kell 
választani. Így a 347 m2 területből kb. 339 m2 marad beépítetlen területként. Kérelmező tudomásul vette, hogy a 
tervezett telekalakítás során az utcaszélesítés céljára vonatkozó terület az Önkormányzat tulajdonában marad. 
Fentiek figyelembevételével – a kérelmező felajánlása alapján – az utcaszélesítés után kialakuló földrészlet 
vételára 7375.-Ft/m2 értékre jön ki. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a. értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő gyáli 1636 hrsz.-ú, 347 m2 területű, kivett, beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanát az alábbi feltételekkel, 
b. az ingatlan vételárát az előterjesztés mellékletét képező CPR- Vagyonértékelő Kft. által készített 

„Ingatlanforgalmi szakvélemény alapján 2.880.000-Ft összegben határozza meg,  
c. a megállapított vételáron az ingatlant megvásárlását ismételten fel kell ajánlani a szomszédos 1637 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának Kisgéczi Sándor Gyál, Egressy út 55. szám alatti lakosnak, 
d. amennyiben Kisgéczi Sándor nem kíván élni a vételi lehetőséggel, abban az esetben a gyáli 1636 hrsz.-

ú ingatlant 2.880.000 Ft-, azaz kettőmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint vételáron értékesíti 
Ranyhóczki Tamás, 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/B. szám alatti lakosnak; 

e. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az adásvételi szerződés 
aláírására. 

 
 
Határidő: 2020. november 15. (az ügyfelek értesítésére) 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 



 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó Főépítészi Irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2020. október 09. 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem  

1 pld. térképvázlat 
1 pld 1636 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lap 

  1 pld tervezett telekmegosztási vázrajz  
  1 pld. ingatlan értékbecslés 
  1 pld. 2003. évi ingatlan felajánlás 
 
 
 



 
 
Gyáli Polgármesteri Hivatal 
2360 Gyál, Kőrösi út 114. 
 
 
Pápai Mihály Polgármester Úr részére! 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Hivatalában történt érdeklődésem és az egyeztetések után kapott válaszok alapján 
vételi szándékot teszek az önkormányzatuk tulajdonában lévő gyáli 1636 helyrajzi 
számú 347 m2 területű beépítetlen ingatlanra. 
 
Az ingatlan vételáraként 2.500.000.- Ft összeget ajánlok meg. 
 
Tájékozódtam a telekalakítási lehetőségekről és annak feltételeiről is. Tudomással 
rendelkezem arról is, hogy az önkormányzat részére utca szélesítés címszó alatt az 
ingatlanból egy részt le kell választani és azt át kell adni. 
 
Mindezek figyelembevételével vételi szándékomhoz mellékelem az elgondolt 
telekalakítást is, melyben megpróbáltuk egy kicsit rendezettebbé tenni ezt a részt. 
 
Vételi szándékom csak a telekalakítás megvalósítása mellett aktuális. 
 
 
Tisztelettel várom Polgármester Úr válaszát. 
 
 
 

Ranyhóczki Tamás 
  Ász-Szín-Tek Kft 
      ügyvezető 
 
        nevében 
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi

hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Tárgy: Javaslat a gyáli 8104 hrsz.-ú helyi közút 
elnevezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 134/2020. (IX.24.) számú határozatában döntött, hogy a 
gyáli 8104 hrsz.-ú közterület délkeleti-északnyugati irányú vonalát, valamint a 8102/1 hrsz.-ú közforgalom elöl 
el nem zárt magánutat az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján Pipacs utcának kívánja elnevezni.  
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól. szóló 12/2013. (V.31.) 
önkormányzati rendeletének 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő 
benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel 
megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni.  

Az elnevezéssel kapcsolatosan a kifüggesztés és a honlapon történő közzététel megtörtént, a rendeletben előírt 
időtartam (8 nap) alatt észrevétel, kifogás nem érkezett. 

 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatban az utca 
elnevezéssel kapcsolatosan a döntését megerősíteni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a gyáli 8104 hrsz.-ú közterület délkeleti-északnyugati irányú vonalát, valamint a 8102/1 hrsz.-ú 
közforgalom elöl el nem zárt magánutat Pipacs utcának nevezi el. 

b) utasítja a Polgármestert, hogy a közterület elnevezésre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban 
történő átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2020. december 15. 
Felelős:     Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
G y á l, 2020. október 16. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
Melléklet: 1 pld. 134/2020. (IX.24.) sz. határozat 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 4375/20 hrsz.-ú helyi közút 
elnevezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2020. (IX.24.) számú határozatában döntött, hogy a 
gyáli 4375/20 hrsz.-ú kivett helyi közutat az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján Vállalkozó 
utcának kívánja elnevezni.  
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól. szóló 12/2013. (V.31.) 
önkormányzati rendeletének 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő 
benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel 
megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni.  

Az elnevezéssel kapcsolatosan a kifüggesztés és a honlapon történő közzététel megtörtént, a rendeletben előírt 
időtartam (8 nap) alatt Fóti Viktória részéről (10.16-án) az előterjesztéshez mellékelt észrevétel érkezett.  

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében, szíveskedjenek az utca elnevezéssel 
kapcsolatosan a döntését meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a gyáli 4375/20 hrsz.-ú kivett helyi közutat……………….. utcának nevezi el. 
b) utasítja a Polgármestert, hogy a közterület elnevezésre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2020. december 15. 
Felelős:     Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
G y á l, 2020. október 16. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
Melléklet: 1 pld. 135/2020. (IX.24.) sz. határozat 
   1 pld. lakossági észrevétel 





Tárgy: Utca név elnevezés
Feladó: Foti Viktória <fotiviki@gmail.com>
Dátum: 2020.10.16. 9:41
Címzett: foepitesz@gyal.hu

Tisztelt Ügyintézők!

Szeretném ha meggondolásra kerülne a Vállalkozó utca tervezet helye� egy borásza�al,

szőlésze�el kapcsolatos utcanév választás. Korábban ezen a helyen volt a Jálics birtok, ahol anno

nagyon korszerű borásza' eljárásokat veze�ek be és Gyál lényegében ennek a hatására indult

fejlődésnek. Gyál város címerében o� a szőlő, a homoki szőlők nagyon sokat jelente�ek ennek a

térségnek. Valahogy érdemes lenne egy utcanévben emléket állítani ennek is. Arról nem beszélve,

hogy egy parkban egy kis lugas is jól mutatna, de Badacsonytördemicen a körforgalomban is

tudtak 4 tőkével egy szép lugast kialakítani.

Részemről a Homokiszőlő és a Vincellér utca juto� eszembe.

üdvözle�el Fó' Viktória

Utca	név	elnevezés 	

1	/	1 2020.10.19.	9:02



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál 07/42 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyáli 07/42 hrsz.-ú „kivett tárolótér” megnevezésű 3158 m2 területű ingatlan tulajdonosa, az IRON SPED 
ÉPÍTŐIPARI FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT (székhely: 1202 Budapest, Losonc utca 7.) kérelmet 
nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi földrészlet belterületbe csatolására vonatkozóan – összhangban Gyál Város 
településrendezési eszközeivel – kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági terület céljára. A belterületbe vonással 
járó költségek megfizetését a tulajdonos a kérelemben vállalta. 

A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi földrészlet belterületbe vonása iránti 
kérelmet kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak 
képviselő-testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, 07/42 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt területen fekvő, belterületbe vonható terület. Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező SZT-8/M2 számú 
Szabályozási tervlapja tárgyi ingatlant a Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági építési övezetbe 
sorolja.  

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a délnyugati irányban szomszédos 2215/12 hrsz.-ú és 
2215/13 hrsz.-ú ingatlanokat, valamint ennek a tömbnek a további ingatlanait már belterületbe vonta. A 07/42 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a belterületbe vonási kérelem Földhivatalba történő benyújtása előtt 
településrendezési szerződést kötne Gyál Város Önkormányzatával és megfizeti az abban szerepeltetett 580 
Ft/m2 összegű településfejlesztési hozzájárulást. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 

1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyál, 07/42 hrsz.-ú „kivett tároló tér” 
megnevezésű 3158 m2 területű ingatlant – az SZT-8/M2 jelű tervlap alapján beépítésre szánt 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt ingatlant – kivett tárolótér megnevezésű 
területként belterületbe vonja, abban az esetben, ha  
• a belterületbe vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos, IRON SPED ÉPÍTŐIPARI 

FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT (székhely: 1202 Budapest, Losonc utca 7.) viseli, 
• a belterületbe-vonási kérelem Földhivatalba történő benyújtása előtt a tulajdonos IRON SPED 

ÉPÍTŐIPARI FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT (székhely: 1202 Budapest, Losonc utca 7.)  
településrendezési szerződést köt Gyál Város Önkormányzatával és megfizeti az abban 
szerepeltetett 580 Ft/m2 településfejlesztési hozzájárulást. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. december 15. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István főépítészi irodavezető 
 
Gyál, 2020. október 15. 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
 
 
 
Melléklet: 1 pld. Kérelem 

1 pld. Tulajdoni lap 
1 pld. Térképkivonat 
1 pld. Telekalakítási helyszínrajz 
1 pld. Szabályozási tervlap részlet 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodásra a Gyáli 
Járási Tanuszodába szauna telepítése érdekében 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében szereplő Polgármesteri keretből, polgármesteri döntés alapján 
bruttó 2.290.001,- Ft került felhasználásra a Gyáli Járási Tanuszodába szauna telepítésének megvalósulására. 
 

Fejlesztés céljából kerül a Gyáli Járási Tanuszodában megvalósításra a szauna, telepítésével így bővül a szolgáltatások 
köre, az uszodát használó lakosok igényeinek még szélesebb körű kielégítésére.  
 
A fentiek okán megkeresésre került a Nemzeti Sportközpontok Tanuszoda üzemeltetési osztálya, akik a Gyáli Járási 
Tanuszoda üzemeltetési feladatait látják el, hogy engedélyezzék a szauna telepítését.  
 
Válaszlevelüket 2020.08.04-én meg is kaptuk. Ebben kikötötték, hogy a kivitelezés megvalósulásához szükség van egy 
Beruházási és Együttműködési megállapodásra az Önkormányzat és a Nemzeti Sportközpontok között. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1. jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Beruházási és Együttműködési megállapodást. 
2. a megvalósulás után térítésmentesen átadja a megállapodás szerint a szaunát a Magyar Állam tulajdonába, és a 

Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe és üzemeltetésébe. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a Beruházási és Együttműködési megállapodás aláírására, és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. november 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:   Bán László, Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2020. október 21. 
 
 
  Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
 
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
 
Melléklet: Nemzeti Sportközpontok jóváhagyó válaszlevele 
  Beruházási és Együttműködési megállapodás tervezet 





  
 NUVOK-TU/2-43/2020 

 

BERUHÁZÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Nemzeti Sportközpontok 
(székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 51., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152;  

adószám: 15598158-2-42; képviseli: Kovács Norbert Főigazgató)  
mint fenntartó (a továbbiakban: Fenntartó), 

másrészről 
 

Gyál Város Önkormányzata 
(székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., törzskönyvi azonosító szám: 730370;  

adószám: 15730370-2-13, képviseli: Pápai Mihály Polgármester),  
mint fejlesztő (a továbbiakban: Fejlesztő), 

 
(a továbbiakban együttesen, mint Felek, külön-külön: Fél) között alulírott napon és helyen az alábbiak 
szerint:  
 

1. Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük együttműködési megállapodás (a továbbiakban: 
Együttműködési Megállapodás) jött létre 2016. március 9. napján a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében a Gyál belterület 499/3  hrsz-ú, természetben a 2360 Gyál, 
Tulipán utca 21. szám alatt található ingatlanon megvalósítandó tanuszoda (Gyáli Járási Tanuszoda, a 
továbbiakban: Létesítmény/Tanuszoda) beruházás tárgyában. 
 

2. A Tanuszoda beruházás eredményesen lezárult, tekintettel a Fenntartónak és a Fejlesztőnek a Tanuszoda 
létesítése során tanúsított együttműködésére, valamint arra a tényre, hogy a Tanuszoda elsősorban a 
közoktatás keretében helyben és a környéken tanuló gyerekek, valamint ezen túlmenően a helyi és 
környéki lakosság igényeit szolgálja ki, Fejlesztő kifejezte arra irányuló szándékát, hogy a Tanuszodában 
szauna berendezést létesítsen. 

 
3. Az 1. pontban rögzített együttműködésre, a 2. pontban foglalt beruházási elképzelésre figyelemmel igény 

merült fel a szauna berendezés telepítésének feltételei egyeztetése vonatkozásában, melyre tekintettel 
Felek a jelen megállapodást kötik. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő a Tanuszoda létesítményben a jelen megállapodás 1. sz. elválaszthatatlan 

mellékletét képező leírásban meghatározott szauna berendezés telepítést (a továbbiakban: Beruházás) 
kíván elvégezni mindösszesen 1.803.150 Ft,- + ÁFA  azaz egymillió-nyolcszázháromezer-százötven 
forint plusz általános forgalmi adó értékben. Felek rögzítik, hogy a Beruházás vonatkozásában felmerülő 
adófizetési kötelezettség Fejlesztőt terheli.  

 
5. Fenntartó a Beruházás megvalósításához a jelen okiratban foglalt feltételekkel járul hozzá: 

5.1. a Beruházás semmilyen esetben sem eredményezi a Tanuszoda ingatlanon közös tulajdon létrejöttét. 
Teljes egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik tehát, hogy a Beruházás a Tanuszoda jogi sorsát 
osztja, tehát műszaki átadás-átvételekor minden külön jogcselekmény nélkül a Magyar Állam 
tulajdonába és Fenntartó vagyonkezelésébe kerül. 

5.2. a Beruházáshoz kapcsolódó vállalkozási szerződést Fejlesztő köti meg azzal, hogy a Beruházással 
kapcsolatos minden költséget Fejlesztő visel. Fejlesztő tehát a jelen megállapodás aláírásával 
kijelenti, hogy semmilyen megtérítési igénnyel nem él a Fenntartó felé a Beruházás 
megvalósításával kapcsolatban. A Fejlesztő köteles a Fenntartót írásban tájékoztatni a Vállalkozó 
személyéről. 

5.3. Felek rögzítik, hogy fejlesztő külön jognyilatkozat egyidejű megtételével nyilatkozik arról, hogy a 
Beruházáshoz kapcsolódó jótállási és szavatossági jogokat Fenntartóra engedményezi. A Fejlesztő a 
jelen pont szerinti nyilatkozatot köteles a Fenntartó és a Vállalkozó részére is 1 (egy) eredeti 
példányban átadni.  
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5.4. A Beruházás kizárólag kifogástalan, I. osztályú minőségben valósulhat meg és fogadható el. 
5.5. Fejlesztő a Beruházás megvalósítása során köteles betartani a Létesítmény területén érvényben lévő 

házirendet, egyéb szabályzatot, továbbá minden tűz-, környezet- és balesetvédelmi, valamint 
munkavédelmi előírásnak megfelelően köteles eljárni. Jelen rendelkezés irányadó a Fejlesztő által a 
Beruházást érintő vállalkozási munkálatok elvégzésére felhívott vállalkozóval szemben is.  A jelen 
pontból eredő bármely a Fejlesztő érdekkörében, a Fenntartónál vagy harmadik személynél 
felmerült kárért Fejlesztő köteles helytállni.  

5.6. A Fejlesztő a Beruházás időtartama alatt a Beruházásból eredő vagy a vállalkozó által okozott 
károkért, balesetekért, illetve a hibás vagy szakszerűtlen megvalósításából eredő károkért a 
vállalkozóval egyetemlegesen felel Fenntartó és harmadik személyek felé, különösen, de nem 
kizárólag abban az esetben is, ha bármely jog gyakorlását vagy kötelezettség teljesítését Fenntartó 
tájékoztatása és/vagy egyetértése nélkül hajtja végre.  
 

6. Felek a Beruházás gyors és zavartalan előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében egymással 
kölcsönösen együttműködnek. 
 

7. Jelen megállapodás a teljes körű aláírás napján – amennyiben a Felek aláírása nem azonos napon 
történik, a legkésőbb aláíró fél aláírásának napján – lép hatályba és kizárólag írásban, a Felek 
képviseletére jogosultjai által módosítható. 

 
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben magyar jog szabályai, elsősorban a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

9. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely szerződéses 
nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, 
ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet a címzett 
Félhez továbbítani. Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 
9.1. személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 

megtagadásának napján, vagy 
9.2. ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának 

napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy 
9.3. elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 

kézbesítésigazoláson feltüntetett napon. 
Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 16:00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon 
tekintendő kézbesítettnek. 

 
10. Felek a kölcsönös együttműködés és tájékoztatás érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg. 
 
Nemzeti Sportközpontok Gyál Város Önkormányzata 

Molnár Viktória  
NUVOK - Tanuszoda Üzemeltetési Osztály 

Osztályvezető  
 

Cím: 1007 Budapest, Margitsziget 
Tel.: +36 70 503 97 64 
E-mail: viktoria.molnar@mnsk.hu   

Bán László 
Beruházási ügyintéző 

 
 

Cím:  
Tel. +36 29 544 130 
Mobil:  + 36 70 339 25 74 
E-mail: ban.laszlo@gyal.hu , beruhazas@gyal.hu  

 
11. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik. 

 
12. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi 

LIV. törvényben foglaltak szerinti üzleti titoknak minősítik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen 
megállapodás alapján tudomásukra jutott adatokat határozatlan ideig megőrzik, harmadik személy 
részére nem, kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén adják át. 
 

13. Fenntartó, mint költségvetési szerv és Fejlesztő, mint helyi önkormányzat kijelentik, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható 

mailto:viktoria.molnar@mnsk.hu
mailto:ban.laszlo@gyal.hu
mailto:beruhazas@gyal.hu
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szervezetnek minősülnek. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely, az átláthatóságukat érintő 
adatuk megváltozását egymás felé haladéktalanul bejelentik. 
 

14. A Felek a jelen megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben 
a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon 
belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötésével és teljesítésével 
összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem 
vesznek igénybe. 

 
15. A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 
 

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönös elolvasást, értelmezést és 
megmagyarázást követően, a képviseletükre jogosult személyek útján 4 (négy) egymással mindenben 
megegyező eredeti példányban jóváhagyólag írják alá és rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják 
el. Feleket a szerződés 2-2 (kettő-kettő) eredeti példánya illeti meg. 

 

Kelt: Budapest, 2020. október  …     

 

 

__________________________ 
Nemzeti Sportközpontok 

Kovács Norbert 
Főigazgató 
Fenntartó 

 

 __________________________ 
Gyál Város Önkormányzata  

Pápai Mihály 
Polgármester  

Fejlesztő 

   
Pénzügyi ellenjegyzés:  Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
 
 

__________________________ 
Nemzeti Sportközpontok 

Márián Attiláné  
Gazdasági igazgató 

  
 
 

__________________________ 
Gyál Város Önkormányzata 

Diera Éva 
pénzügyi és adó iroda vezető 

pénzügyi ellenjegyző 
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1. sz. melléklet 

Beruházás műszaki leírása 
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