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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Oktatási és Kulturális Bizottsága  
tagjai részére 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

az Oktatási és Kulturális Bizottság  
 

2021. február 17-re tervezett 
 

ülésének napirendi pontjáról 
 
N a p i r e n d : 
 

1. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2020. évi beszámolójának elfogadására 
2. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2021. évi munkatervének jóváhagyására 
3. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár továbbképzési tervének felülvizsgálatára, 

elfogadására 
4. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
5. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására 
6.  Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálatára 
7. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévi beszámolójának elfogadására 
8. Javaslat a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának és módjának 

meghatározására 
 
Gyál, 2021. február 10. 
 
 
 Lendvay-Kiss Anita s.k.
 az OKB elnöke 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2021. február 10. 
 
 
Nagy Gáborné 
jegyzőkönyvvezető 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 2020. évi beszámolójának 
elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Polgármesterének 120/2020. (XI.26.) sz. határozatával elfogadott 2021. évi munkaterve alapján az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2021 februárjában köteles beszámolni az 
intézmény működéséről. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kulttv.) 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az 
éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 
napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) 
részére. 

Bretus Imre intézményvezető határidőre elkészítette a 2020. évi működésről szóló beszámolót, melynek 
melléklete a Jene Miklósné könyvtárvezető által elkészített beszámoló a könyvtár 2020. évi működéséről (1. sz. 
melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a beszámolót. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. elfogadja az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2020. évi működéséről készült 
beszámolóját, 

2. felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár beszámolóját a megyei hatókörű városi 
könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére továbbítsa. 

 
Határidő: 1. pont:   azonnal 

2. pont:  2021. március 12. 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. február 1. 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 





























































 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 2021. évi munkatervének 
jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. évi tv. 
78/I. § (4) bek. b) pontja szerint, az az önkormányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja az 
általa fenntartott intézmény éves munkatervét. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kulttv.) 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az 
éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 
napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) 
részére. 

Gyál Város Polgármesterének 120/2020. (XI.26.) számú határozatával elfogadott 2021. évi munkaterve szerint 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője, Bretus Imre elkészítette az intézmény 
2021. évi munkatervét, melynek mellékleteként a Városi Könyvtár idei évi munkaterve is olvasható 
(1.sz.melléklet). Az intézményi munkaterv mellékletét képezi az intézmény 2021. évi szolgáltatási terve, mely 
2.sz. mellékletként olvasható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. elfogadja az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2021. évi munkatervét, 
2. felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a Városi Könyvtár 2021. évi munkatervét a megyei hatókörű 

városi könyvtár (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére továbbítsa. 
 

Határidő: 1. pont:   azonnal 
2. pont  2021. március 12. 

Felelős:  polgármester, intézményvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. február 1. 
 
 
  Nagy József Elek 
                                alpolgármester 
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Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)
A közösségi tevékenység megnevezése A közösségi tevékenység célja

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy tervezett 

időpontja, időtartama

A közösségi 

tevékenységben részt 

vevők tervezett 

száma (fő)

A közösségi tevékenység 

helyszíne/ helyszínei

A közösségi tevékenységben a 

helyi lakosság részvételi 

módja

(1)               Állami 

normatíva

(2) Önkormányzati 

támogatás (állami 

normatíván kívül)

(3)                Egyéb 

hazai állami 

pályázati 

támogatás (NKA, 

Csoóri Alap, 

egyedi 

támogatás..)

(4)                 

Európai Uniós 

pályázati 

támogatás

(5)               

Saját 

bevétel

(6)               

Egyéb bevételi 

forrás 

(adomány, 

Norvég Alap…)

Gyáli Arany Néptáncegyüttes éves szakmai tevékenyésge hagyományőrzés, néptánc 52 alkalom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Pörög a Gyáli Szoknya Hagyományőrző együttes éves tevékenyésége hagyományőrzés, néptánc 25 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kovács István Pál Dalkör hagyományőrés 27 alkalom 80 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyál Város Fúvószenekar hagyományőrzés 36 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Értéktárbizottság hagyományőrzés 5 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Drámapedagógiai fejlesző program fejlesztés 20 alkalom 10 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub civil 9 alkalom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Kertbarát Kör, civil 20 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub civil 9 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 Gyáli Cukorbetegek Egyesülete civil 15 alkalom 120 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Védőnői Szolgálat civil 2 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

 FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület civil 2 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért civil 2 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Gyáli Ifjúsági kerekasztal fejlesztés 10 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Civil kerekasztal fejlesztés 2 alkalom 40 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Esélyegyenlőségi Szakmai Nap fejlesztés 1 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

digitális esélyegyenlőségi kompetenciaképző program fejlesztés 30 óra 30 intézmény önkéntes t.v szerint 113.701.744

Nava fejlesztő program fejlesztés 30 óra 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kaleidoszkóp színpad civil 30 alkalom 30 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Irodalmi szalon civil 10 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyáli Székely Kör civil 2 alkalom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Drámapedagógiai fejlesztési program hagyományőrzés 10 alkalom 20 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Gyermekszínházi projektek (óvodai, iskolai mesebérlet) anyanyelvi hagyományőrzés 16 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Mesevarázs anyanyelvi hagyományőrzés 9 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Filmklub és kertmozi program fejlesztés 20 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Sulibörze tehetséggonozás 1 alkalom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Tehetséggondozói hét tehetséggonozás 14 nap 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

5 kompetenciafejlesztő tematikus program tehetséggondozás 25 nap 240 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Környezettudatos kappányhónapok zölgalapú gazdagságfejlesztés 90 nap 3000 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Civil kerekasztal gazdaságfejlesztés 2 nap 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Kultúra túra gazdaságfejlesztés 2 alkalom 50 t.v. szerint

Rendezvény/program/projekt Gyáli (járási) Össziskolai Vers és Prozamondó verseny március 2. Arany János születésnapja anyanyelvi hagyományőrzés 1 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 113.701.744

Rendezvény/program/projekt Magyar Kultúra Napja anyanyelvi hagyományőrzés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt PIM pályázattal kapcsolatos 12 élőzenei koncert fejlesztés 12 alkalom 100

Rendezvény/program/projekt Köszönjük Magyarország! pályázati programhoz kapcsolódó előadások fejlesztés 3 alkalom 50

Rendezvény/program/projekt Költészet napi program hagyományápolás 1 alkalom 100

Rendezvény/program/projekt Időseknek szóló ismeretterjesztő előadások fejlesztés 2 alkalom 50

Rendezvény/program/projekt Idősek világnapja hagyományápolás 1 alkalom 200

Rendezvény/program/projekt Korda Gyögy - Balázs Klári koncert hagyományápolás 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Koncz Zsuzsa koncert Advent hagyományápolás 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

ÉVES Szolgáltatási terv

Közművelődési alapszolgáltatások

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása

Egyéb,  nem kötelezően ellátandó közművelődési 

feladat

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés



Rendezvény/program/projekt Maros Művészegyüttes hagyományápolás 2 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Fábry Sándor önálló estje Advent hagyományápolás 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Müller Péter előadása fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Dr. Baghdy Emőke életmódelőadás fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Mozi kiállíátás megnyitó fejlesztés 1 alkalom 200

Rendezvény/program/projekt Nyár esti kertmozisorozat (10 vetítés) fejlesztés 10 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Moziklub (12 vetítés) fejleszés 12 alkalom 50

Rendezvény/program/projekt
Arany-élet pódiumbeszélgetések / közismert közéleti emberekkel 10 program. Gyáli és 

országos hírű díszpolgárok, sportolók, művészek, kiemelkedő életművek 
fejlesztés hagyományápolás 10 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Gubás Gabi - Polcz Alain előadóest fejlesztés, anyanyelvápolás 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Másik János és Cseh Tamás Vodku fiai est fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt In the Pendent családi zenekar fejlesztés 1 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Szépség és a szörnyeteg családi előadás fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt  Keszekusza varázspálcája / családi mese hagyományápolás 1 alkalom 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Magyar Tudomány napja / Játékos tudomány, kiállítás, előadás fejlesztés 4 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyáli advent készégfejlesztő programok 30 db fejlesztés 30 alkalom 70 intézmény önkéntes t.v szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Esélyegyenlőségi Szakmai konferencia / érzékenyítő programsorozat 5 esemény fejlesztés 5 esemény 100 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Egészségtudatos életmód projektek 4 program fejlesztés 4 alkalom 100 082091.

Rendezvény/program/projekt 
Környezettudatos akcióhónapok (föld, víz, fák, levegő napi akció és fejlesztési programok) 

Vuk a kisróka előadás családi nap
fejlesztés 5 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt
Gyerekfejlesztő nyári tábor 7 tematika (tárgyalkotó-művészeti, zenei, drámaperdagógiai, népi 

kultúra, olvasótáborok, történelmi)
fejlesztés, hagyományőrztés 35 alkalom 25 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Kompetencia fejlesztési közösségi programok (ifjúságfejlesztési projektek ifjúsági programok) fejlesztés 10 alkalom 50 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Gyáli  Nyári udvarházi programok (beszélgetés, koncert) fejlesztés 10 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Hagyományos szüreti mulatság hagyományőrzés 1 alkalom 400 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Márton napi hagyomány hagyományőrzés 1 alkalom 300 intézmény önkéntes t.v. szerint 082092.

Rendezvény/program/projekt Párterápia - Orlai produkció - nőnapra fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Egyéb,  nem kötelezően ellátandó közművelődési 

feladat



Rendezvény/program/projekt Pótszék Társulat - Kelecsényi László: KaráDY-Varázs / pedagógus nap hagyományőrzés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Nézőművészeti Fősikola (Scherer Péter, Mucsi Zoltán) fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Pótszék Társulat - Nyitrai Brigitta: Hópihécske Advent fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

Rendezvény/program/projekt Rák Kati / Marmorstein Berta élete történelmi színdarab általános iskola 6-8 évfolyamának fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082093.

Rendezvény/program/projekt Made in Hungária / Magyarrock Dalszínház fejlesztés 1 alkalom 200 intézmény önkéntes t.v. szerint 082091.

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA 53.829.020 

Éves mukatervben szereplő bevételek 
összesítése

13.553.000

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN 
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

67.382.020

Egyéb,  nem kötelezően ellátandó közművelődési 

feladat



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár továbbképzési tervének 
felülvizsgálatára, elfogadására 

 

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 

 A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 94. § (4) bekezdés, valamint a 2018. január 
1-jétől hatályos a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) határozza meg a kulturális szakemberek továbbképzésének szabályait. A rendelet 2. § 
(1) bek. a) pontja ötéves továbbképzési ciklus tervezését írja elő az intézményvezető számára. Bretus Imre az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közház) intézményvezetője kinevezését 
követően elkészítette a Közház 2022. december 31-ig szóló továbbképzési tervét, melyet a Képviselő-testület 
208/2018. (XI.29.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

A Kulttv. 94. § (4) bekezdése így fogalmaz: „Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben 
foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzésben vehetnek részt… Az e 
törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek továbbképzésben való részvételéhez 
támogatás nyújtható.” A rendelet 6. § (1) bek. értelmében a kulturális szakemberek képzéséhez a központi 
költségvetés képzési támogatást nyújthat. A 7. § (2) bek. szerint a kulturális intézmény vezetője határozza 
meg azokat a továbbképzési formákat, amelyekhez intézményi támogatást nyújt. Ha kulturális intézmény 
vállalta a továbbképzésben való részvétel költségeinek finanszírozását, az igazolatlan távollét vagy sikertelen 
vizsga miatt eredménytelen képzés költségeit a kulturális szakembernek meg kell térítenie a kulturális intézmény 
részére (7. § (3) bek.). 2021. évre az intézmény költségvetésébe a kollégák továbbképzésére 676 697.- Ft-ot 
tervezett az intézményvezető. 

A 2018 novemberében elfogadott továbbképzési terv időszakának fele eltelt, így annak felülvizsgálatát 
egyrészt az elmúlt két évben végbement személyi változások indokolják, másrészt 2019 novemberében a 
Képviselő-testület 230/2019. (XI.28.) sz. határozatával 2020. január 1. napjától plusz 2 fő álláshelyet létesített a 
Közházban. Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként olvasható a módosított továbbképzési terv. 

Kérem a tisztelt Bizottságot a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

1. megismertem és elfogadom a Gyál Város Önkormányzata fenntartásában lévő Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár 2018-2022 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési tervének módosítását; 

2. felkérem az intézményvezetőt, hogy a jövőben is a kulturális szakemberek azon képzéseken való 
részvételét támogassa, illetve tervezze, melyek a kulturális szakemberek munkaköréhez szorosan 
kapcsolódnak, a minőségi közművelődést segítik elő és az intézmény alaptevékenységéhez 
kapcsolódnak; 

3. felkérem továbbá, hogy az elfogadott módosított továbbképzési terv alapján készítse el a 2021. évi 
beiskolázási tervet és a 2021. évi intézményi költségvetésben meghatározott továbbképzési költségek 
figyelembevételével tervezze a dolgozók képzéseit. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 

Gyál, 2021. február 1. 
 

          Nagy József Elek 
            alpolgármester 



Név, munkakör Végzettség Szakképzettség 2018 2019 2020 2021 2022

igazgató főiskola

Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós 

kulturális intézmények vezetői számár (decemberig lezárt 

képzés)

Andragóguia MA (államilag támogatott) 

Minőségfejlesztés a közművelődésben I 

modul: Önértékelés a közművelődési 

szervezeteknél

 igazgatóhelyettes, könyvtárvezető főiskola informatikus könyvtáros
Államháztartási, gazdasági, vezetési ismeretek közművelődési 

intézményvezetők részére (90 óra)
Szerzői jog a könyvtárakban (30 óra)

Kulturális intézmények vezetőinek képzése 

(120 óra) (2021-2022-es képzés)

Minőségfejlesztés a közművelődésben I 

modul: Önértékelés a közművelődési 

szervezeteknél, angol nyelvtanfolyam

                                                     szervező főiskola mozgókép kultúra és média ismeret Ifjúsági közösségszervező 01-0294-04

                                                 szervező főiskola
művelődésszervező, közművelődési 

szakember

Kulturális intézmények vezetőinek képzése 

(120 óra) (2021-2022-es képzés)

Minőségfejlesztés a közművelődésben I 

modul: Önértékelés a közművelődési 

szervezeteknél

                                      technikus érettségi hangmester OKJ, elektroműszerész

M.I. érettségi előadóművész hangtechnikus hangtechnikus

                   könyvtáros érettségi segédkönyvtásos Irodalmi tájékoztatás online források alapján (45 óra)

                                        gyermekkönyvtáros főiskola
kommunikáció és médiatudomány, 

segédkönyvtáros OKJ
Informatikus könyvtáros főiskolai képzés

L.B. főiskola segédkönyvtáros segédkönyvtáros

                                         pénztáros főiskola üzemgazdász

intézményen belüli generális képzés angol nyelvtanfolyam angol nyelvtanfolyam 

Gyál, 2021.02.01 Bretus Imre

intézményvezető

V. Részletes képzési terv / Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár                                                                                                                                                             1.sz.meléklet

A 208/2018. (XI.29.) KT hat.) a Közösségi Ház továbbképzési terve a 2018-2022 közötti

időszakra

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendelet-a-kulturalis-szakemberek-szervezett-kepzeserol-es-szakmai-tovabbkepzesi-programok


 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 

magasabb vezetői megbízásával 
kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (I.26.) sz. határozatával bízta meg Lendvay-Kiss 
Anitát a Gyáli Liliom Óvoda vezetésével. A határozat és a megbízás alapján az intézményvezető a feladatokat 
2017. február 1. és 2021. augusztus 15. között látja el, mely megbízás hamarosan lejár. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) alapján az 
intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető 
ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az 
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény; 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.); 
 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Épr.) 

 a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend.); 

 a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 
történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII.23.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: 388/2007. (XII.23.) Kr.) 

A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell 
kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. Az Nkt. 83. § (2) bek f) pontja értelmében a fenntartó 
dönt a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáról, kinevezéséről. 

Az Épr. 21. § a) és aa) alpontjai értelmében a köznevelési intézményben magasabb vezetői megbízásnak minősül 
a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás. 

A magasabb vezetői megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni. (Épr. 22. § (1) bek.) 

I. Megbízás pályázati eljárás lefolytatásának mellőzésével 

Az Épr. 22. § (1)-(3) bek. alapján amennyiben a Képviselő-testület mellőzi a pályázat kiírását, a jelenlegi 
vezetőnek a megbízása akkor újítható meg, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. Ebben 
az esetben a fenntartó írásban kezdeményezi a nevelőtestületnél a vélemény kinyilvánítását, mely 
nyilatkozat kiadására a nevelőtestületnek tizenöt napja van. A fenntartó döntését abban a kérdésben, hogy 
kívánja-e pályáztatás nélkül második alkalommal (első megbízás hosszabbítása) is megbízni az első ciklusát 
teljesítő óvodavezetőt, nem köti semmiféle eljárási szabály. A fenntartó az eljárás menetét – véleményünk 
szerint – szabadon alakíthatja ki. Mindenesetre logikus, ha a Képviselő-testület először kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy pályázati eljárás lefolytatása nélküli meg kívánja bízni az óvodavezetőt újabb öt évre a 
magasabb vezetői feladatok ellátásával, ezt követően pedig megkeresi a nevelőtestületet a nevelőtestületi 
vélemény beszerzése érdekében. A nevelőtestületi vélemény beszerzését követően döntés hozható a második 
ciklusra történő ismételt vezetői megbízásról. Amennyiben a fenntartó közli a nevelőtestülettel, hogy 
fenntartóként kezdeményezi az első ciklusát lezáró jelenlegi óvodavezető pályázat nélküli második ciklusra 
történő vezetői megbízását, akkor az Épr. 22. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak értelmében a nevelőtestületnek 
döntést kell hoznia abban a kérdésben, hogy egyetért-e azzal, hogy a fenntartó a jelenlegi óvodavezetőt 
nyilvános pályázat kiírása nélkül második alkalommal is megbízza az óvodavezetői feladatok ellátásával. A 
nevelőtestület egyetértő vagy egyet nem értő döntésének kialakítására a fenntartó írásos kezdeményezését 
követően kerülhet sor. A nevelőtestületnek az írásbeli fenntartói kezdeményezés átadását követően legalább 15 
napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására. Amennyiben a fenntartó nem kívánja 
nyilvános pályázat kiírása nélkül második alkalommal megbízni a vezetőt, akkor az Nkt. 67. § (7) bekezdésében 
foglaltak értelmében a fenntartónak meg kell hirdetnie a nyilvános pályázatot. 



 

II. Megbízás pályázati eljárás lefolytatásával 

A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat – kivéve a pályázati feltételek meghatározását – a 
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el. (Épr. 22. § (5) bek.) 

Az Nkt. 67. § (1) bekezdése és az Épr. 2019. szeptember 1. napjától hatályos 21/A. (1) bekezdése szerint a 
nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:  

 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség (óvodában: óvodapedagógus), 

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
 legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

A Kjt. 20/A. (3) bek. értelmében a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
 a munkáltató és a vezetői beosztás megnevezését, 
 a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,  
 a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
 a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
 a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

Az Épr. 22. § (7) bek. alapján a pályázati kiírásnak fentieken kívül tartalmaznia kell még:  
 a munkahely megjelölését, 
 a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
 a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
 valamint a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást kötelező 
közzétenni:  

 a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 
(www.kozigallas.gov.hu), 

 a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon. 

A pályázat benyújtásának határidejét a kozigallas.gov.hu oldalán történő közzétételtől kell számítani, mely nem 
lehet 30 napnál rövidebb. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltetlen munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. (Kjt.20/A. § (4) és (6) bek.) 

A korábbi köznevelési intézményvezetői pályázatok elbírálásához képest az elmúlt időszak lényeges változása, 
hogy az Nkt. 2019. év júliusi módosítása óta, egészen pontosan 2019. július 26. napjától megszűnt a pályázat 
kiírójának azon kötelezettsége, hogy az intézményvezetői pályázatok elbírálását megelőzően beszerezze az 
intézmény nevelőtestületének a pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatos szakmai 
véleményét. Ugyancsak 2019. július 26-i hatályba lépéssel az Országgyűlés törölte az Nkt. 83.§ (3) 
bekezdésének e) pontját, mely előírta, hogy a fenntartó az intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának 
visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni az intézmény 
alkalmazotti közösségének a véleményét. Meg kell azonban jegyeznünk azt is, hogy semmiféle jogszabály nem 
tiltja azt, hogy a pályázat kiírója a továbbiakban is kikérje a nevelőtestület véleményét a pályázat 
részeként benyújtott vezetési programról, sőt a továbbiakban is ki lehet kérni a fentiekben szerepeltetett 
partnerszervezeteknek a pályázatot benyújtó személy megbízásával kapcsolatos véleményét, de ezeknek a 
véleményeknek a beszerzése már nem kötelező. 

Fentieket összefoglalva megismételjük, hogy most két lehetőség közül választhat a Képviselő-testület: 
1. Amennyiben pályázati eljárás nélkül kívánja a jelenlegi vezetőt újabb ciklusra megbízni, akkor a 

I. határozati javaslat szerint dönt ennek a szándéknak a kinyilvánításáról, és ezzel kapcsolatban 
beszerzi a Gyáli Liliom Óvoda Nevelőtestületének nyilatkozatát. 

2. Amennyiben mindenképpen pályázati eljárás lefolytatásával kívánja az intézményvezetői állást 
betölteni, akkor a II. határozati javaslat szerint dönt a pályázat kiírásáról, és annak tartalmáról. 

Fenti bármelyik eljárás lefolytatásához kellő időt kell biztosítani, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 
döntés meghozatalára. 
 

http://www.kozigallas.gov.hu/


Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
22. § (3) bekezdésében biztosított jogkör alapján kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy legalább 
kétharmados nevelőtestületi egyetértés esetén Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Liliom Óvoda 
jelenlegi vezetőjét, Lendvay-Kiss Anitát pályázati eljárás lefolytatása nélkül kívánja megbízni az 
intézményvezetői feladatok ellátásával újabb öt év határozott időre, 2021. augusztus 16. napjától 
2026. augusztus 15. napjáig, 

2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
22. § (3) bekezdésében meghatározott nevelőtestületi vélemény beszerzéséről gondoskodik. 

 
Határidő: a határozat nevelőtestület részére történő átadását követő 15. nap után 
Felelős: Polgármester 

 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. pályázatot ír ki a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és 
szövegezéssel: 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Liliom Óvoda 
(intézményvezető) magasabb vezetői álláshely betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 A vezetői megbízás időtartama:   2021. augusztus 16-tól – 2026. augusztus 15-ig 
 A foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
 A munkavégzés helye:  Gyál, Liliom utca 13-15. 
 Az állás betöltésének kezdő napja:   2021. augusztus 16. 
 A beosztáshoz tartozó,  
 illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az 
         intézmény működésével kapcsolatos minden olyan 
         ügyben, melyet jogszabály nem utal más  
         hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és 
         törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok 
         szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos 
         gazdálkodásért. 
 
 Illetmény és juttatások:     a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
         törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
         rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
         szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
         intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
         326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerint 



 
 Pályázati feltételek:     főiskola, óvodapedagógus végzettség,  
       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett  
       intézményvezetői szakképzettség, 
       legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett 
       szakmai gyakorlat,  

      a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
      munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló 
      alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
      pedagógus-munkakörben történő, határozatlan 
      időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

       magyar állampolgárság, 
       büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   vezetői tapasztalat, legalább 4 év feletti szakmai 
       gyakorlat 
 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 
         szakmai végzettséget, képzettséget igazoló  
         dokumentumok fénymásolatai (eredeti  
         dokumentumok bemutatása mellett), 
         szakmai és vezetői gyakorlat igazolása, 
         vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő 
         fejlesztési elképzeléssel,  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
         nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az 
         elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban 
         foglalt személyes adatokat megismerhetik, 
         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt 
         ülés megtartását kéri, 
         nyilatkozat, amennyiben élni kíván a Nemzeti 
         Pedagógus Kar véleményezési jogkörével, 
         nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlen-
         ségről. 
 

A pályázat benyújtásának a módja: A pályázatot „Gyáli Liliom Óvoda magasabb 
vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 
eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi 
út 112-114. I. em. 121-es szoba). 

        A pályázati kiírással kapcsolatban további  
       információt Pap Krisztina aljegyző nyújt, a  
       29/540-935-ös telefonszámon.  

        További információ szerezhető a www.gyal.hu 
       honlapon. 

 
 A pályázat benyújtásának határideje:  www.kozigallas.govc.hu honlapon való 

megjelenést követő 30. nap 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  A kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési 
jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság 
(Oktatási és Kulturális Bizottság) – a hatályos 
járványügyi szabályok figyelembevételével –
személyesen meghallgatja, ezt követően a 
Képviselő-testület dönt. 

 
A pályázat elbírálásának határideje:  a pályázatok benyújtási határidejének lejártát 

követő testületi-ülésen 

http://www.gyal.hu/
http://www.kozigallas.govc.hu/


 
3. felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Gyáli Mi Újságban, és Gyál város 
hivatalos honlapján és a Gyáli Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 
 

Határidő: 2021. április 14. 
Felelős: Jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. február 1. 
 
 
 
 
 
          Nagy József Elek 
            alpolgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására civil 
szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 
számú rendelete 4. § (2) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás 
keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást nyújt.” Hivatkozott rendelet 
4. § (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik  

a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy 
b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.” 

A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a 
költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora 
összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az 
(5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról.” 
 
A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a 
támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az 
itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. 
 
Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 5. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil 
szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek támogatására 6.000 e. Ft áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a 
Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2021. április 01. napja, elbírálásának 
határideje 2021. április 29. A pályázat benyújtására a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel elektronikus úton is lehetőséget kívánunk 
biztosítani. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírás vonatkozásában. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására. 
 
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a 

város kulturális programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények 
költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) 

 
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű 

kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. 
 
A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok 

érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.  
 
 
 



A pályázat követelményei:  
 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: 
- nevét, 
- címét, 
- adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- a nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Humánpolitikai Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 

A pályázat benyújtási határideje és helye: legkésőbb 2021. április 01-ig személyesen benyújtva a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humánpolitikai 
Irodájára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), elektronikus úton 
ügyfélkapun keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, 
illetve e-mailen a nagy.gaborne@gyal.hu e-mail címre, 
vagy postai úton, április 01. napjáig postabélyegzővel 
ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
címezve. 

 

A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
dönt 2021. április 29-i ülésén. 

 

A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében 
cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek 
működésének támogatására 6.000 e. Ft áll rendelkezésre.  

Határidő: 2021. április 30. 
Felelős:       Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 

Gyál, 2021. február 02. 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 

Az előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi és Adó irodavezető 

http://www.gyal.hu/
http://www.gyal.hu/
mailto:nagy.gaborne@gyal.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-

2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatára 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. §. (4) bek. értelmében: „A helyi esélyegyenlőségi 
program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében meghatározott helyzet esetleges 
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
kell módosítani.”  
 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens összeállította Gyál Város 
Önkormányzatára vonatkozóan a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatával kapcsolatos 
iratanyagot. Megtörtént az eredeti HEP felülvizsgálata, mely alapján a most elkészült felülvizsgálati anyag 
azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik, ahol jelentősebb változások, módosítások kiegészítések 
szükségesek. A HEP részét képező Intézkedési terv kiegészítésre került egy oszloppal, mely az eredeti HEP óta 
elkészült változásokat tartalmazza, valamint kiegészítésre került a HEP Intézkedési Terve (IT) egy új 
intézkedéssel Gyál Város Aljegyzőjének javaslata alapján.  
 
A HEP Fórum tagjainak megküldésre került az összeállított felülvizsgálati anyag, az intézkedések felelőseinek 
beszámolói, Gyál Város Aljegyzőnek javaslata új intézkedés felvételére a HEP IT-be, valamint a beszámolók, 
javaslatok alapján a változásokat tartalmazó, kiegészített Intézkedési Terv.  
 
A HEP Fórum a koronavírus miatti veszélyhelyzet okán elektronikus formában (e-mail) végezte el a HEP 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatát, melyről feljegyzés készült. A HEP Fórum tagjai elfogadták a HEP 
felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentációt és javasolták megtárgyalásra Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének.       
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület a 
cselekvési programját fogadja el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata kapcsán 
elkészült iratanyag elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
 
elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos 
iratanyagot, az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. 
 
Határidő: 2021.02.28. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
  Oktatási és Kulturális Bizottság 
  Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Polyák Józsefné ügyintéző  
 
Gyál, 2021.február 8. 
 
 
  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Melléklet:  
1. HEP IT-ben lévő felelősök válaszlevelei  
2. Javaslat új intézkedés felvételére  
3. Feljegyzés HEP Fórumról  
4. HEP felülvizsgálati iratanyag   











































 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 

Bizottság 2020. II. félévi tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek 
szerint végzi. A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Bizottság Működését szabályozó III. /3. 
pontja értelmében „A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő negyedév utolsó napjáig (március 31., és 
szeptember 30.) beszámol tevékenységéről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mely 
előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottságnak kell tárgyalnia.” 
 
Fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg és fogadja el a jelen 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót.  
 
Határozati javaslat : 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
- a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető  
 
G y á l, 2021. február 02.  
 
 
 
  Juhász Ida  
             Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
 
 



BESZÁMOLÓ  2020.  2. félév 
 
 
    2020. 2. félévében a gyáli Területi Értéktár, a vírushelyzet által korlátozott feltételek 
mellett, az alábbi munkát végezte. 
    2020.október 5-én tartottuk az év második értekezletét. A nyolctagú bizottság 7 tagja, 
egyhangúan döntött,és fogadta el, az újabb 3 érték felvételét a területi értéktárba. 
 
    1.Gyáli Kertbarát Kör  munkássága 
 
    2.Ihász Zoltán postagalamb tenyésztő és festő 
 
   3.Gyál és Kibéd példaértékű testvér települési kapcsolata 
 
  Szeretnénk további értékeket is a Megyei Értéktár Bizottsághoz továbbítani, de előtte 
konzultálok a megyei  referens asszonnyal a várható esélyekről. A tavalyi Kultúra Napján 
bevezetett ünnepélyes emléklap átadást hagyományként  tovább folytattuk. A rendkívüli 
helyzet miatt ezt az idén csak szűk körben tudtuk megvalósítani. A 3 új érték --szintén a 
hagyományoknak  megfelelően--- tabló formájában is elkészült, és az állandó kiállítóhelyén, 
az Arany János Közösségi Ház emeleti folyosóján megtekinthető. 
  A ház honlapján valamennyi érték fotója, leírása szintén látható. Minden feladatunkban, 
elképzelésünkben nagy segítséget nyújt a Közösségi Ház minden dolgozója. Jelenleg 25 érték 
van a Települési Értéktárban.  
 
  Idén a Magyar Kultúra Napján nagy megtiszteltetés érte a bizottságot. Gyál Közművelődési 
Díját kaptam az Önkormányzattól. Ez az elismerés természetesen az egész bizottság munkáját 
minősíti. A mostani 25 érték bekerüléséről, ill. az értéktár munkájáról kisfilmet készített a 
Közösségi Ház, a Williams TV is. Ezek a lehetőségek segítenek minket abban, hogy minél 
többen megismerjék a munkánkat,ill. a gyáli értékeket. 
 
  A következő  tavaszi értekezletre további 5 értékjavaslattal készülünk, amelyekkel együtt 30 
érték lesz a helyi értéktárban. Ebből 1 jelenleg is megyei érték. E kerek szám apropóján, még 
ez évben, egy színes, nívós, kis füzet formában megjelenő kiadványt is tervezünk, amelyben 
az eddig bekerült, dokumentált értékek teljes bemutatkozása szerepel. A kiadvány anyagi 
költségeit Czotter Ferenc Úr által felajánlott támogatásból finanszírozhatjuk. Az összeget az 
Önkormányzat külön tételként őrzi.  
 
Reméljük, hogy a korlátozások feloldása után még aktívabban tudunk tevékenykedni!   
 
Gyál,2021 02.01.  
 
 
 

Juhász Ida 
                                                                                                        TÉB elnöke 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a 2021/2022. nevelési évre 
történő óvodai beiratkozás időpontjának 
és módjának meghatározására 

 
 

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
a fenntartó dönt: 

• az óvodába történő jelentkezés módjáról, 
• az óvodai általános felvételi időpontról. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 
fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdés szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 
- a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai 
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 2020. 
január 1. napjától hatályos rendelkezés értelmében a szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme 
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést engedélyező szerv a 
gyáli lakóhellyel rendelkező kisgyermekek esetében a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztálya. 

Az Nkt. 49. § (3) bekezdés szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az 
óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 20. § (9) bekezdés egyértelműen meghatározza, hogy mi minősül 
életvitelszerű ott lakásnak: ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant 
otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a 
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, 
hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy 
az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által 
szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű 
körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a 
területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. A (10) bekezdés 
szerint ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő 
a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett 
bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az 
óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a 
gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy 
vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, 
és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. 
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A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője 
dolgozik. 

I. Az óvodába történő jelentkezés módjának meghatározása 

A 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás rendhagyó módon teljes egészében elektronikusan zajlott 
településünkön a koronavírus-járvány 2020 tavaszi magyarországi megjelenésére tekintettel: 2020. április 6. és 
17. között óvodai felvételi kérelmüket az óvodakötelessé váló gyermekek szülei beküldhették egy az erre a célra 
létrehozott e-mailcímre (ovodaibeiratkozas@gyal.hu). Az elektronikusan megszervezett óvodai beiratkozás 
fennakadást nem okozott, sőt a legnagyobb jelentkező számot kezeltük 2020 tavaszán, az intézményvezetők 
teljes megelégedésről számoltak be, szülők részéről sem érkezett panasz, egy-egy olyan szülő jelentkezett, aki 
semmiképpen nem tudta megoldani a felvételi kérelem elektronikus beküldését, az ő adataikat a Hivatal ezzel 
foglalkozó kollégája rögzítette, és nem szenvedtek hátrányt az óvodai beiratkozás alkalmával. Ahogyan utaltunk 
rá, a Hivatalban a felvételi kérelmek rögzítésével foglalkozó kolléga hivatali telefonnal került felszerelésre erre 
az időszakra, bármilyen szülői kérés, kérdés felmerülése esetén azt azonnal meg tudtuk válaszolni. 

Az óvodai beiratkozás elektronikus megszervezését semmilyen jogszabályi rendelkezés nem tiltja, a rendelet 20. 
§ (3) bek. utal a személyes megjelenésre a következők előírásával: „Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő 
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.” A fentieket 
2020-ban úgy hidaltuk át, hogy a beiratkozáshoz legszükségesebb adatokat a szülők a felvételi kérelem 
nyomtatványon megadták, az alátámasztó dokumentumokat pedig a 2020/2021. nevelési év kezdő napján (2020. 
szeptember 1-jén) az óvodában bemutatták. A Kormány 27/2021. (I.29.) sz. rendeletével ismételten 
veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország egész területére, a köznevelési intézményekben továbbra is 
érvényben maradnak a járványügyi készültség, és a veszélyhelyzet szigorú védekezési intézkedései, így az 
intézményekbe továbbra is csak a jogviszonnyal rendelkezők léphetnek be, ezért véleményünk szerint a 
beiratkozást személyes megjelenés mellőzésével, elektronikus úton szükséges végrehajtani, a tavalyi évhez 
hasonló módon a beiratkozási eljárás az idei évben is megoldható. 

A tavalyi online beiratkozás tapasztalatairól az óvodavezetőket e-mailben kérdeztük, a vélemények az 
előterjesztés 1.sz.mellékleteként olvashatók. 

II. Beiratkozás időpontjának meghatározása 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 
20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz 
közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában 
működő óvoda honlapján, ennek hiányában, a helyben szokásos módon. 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a 2021/2022. nevelési évre a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán 
Óvodában és a Gyáli Tátika Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek 
beiratkozása elektronikus formában (felvételi kérelmek beküldése az ovodaibeirakozas@gyal.hu e-mail címre) 
történjen 

2021. április 20-30. között. 

A beiratkozás javasolt időpontja egyeztetésre került az érintett intézmények vezetőivel. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslatok támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 2021/2022. 
nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán Óvodában 
és a Gyáli Tátika Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját, és módját: 

mailto:ovodaibeiratkozas@gyal.hu
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az óvodai beiratkozás 2021. április 20-30. között, a felvételi kérelmek ovodaibeiratkozas@gyal.hu 
elektronikus postacímre történő beküldésével történik. 

2. az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló 
közleményt a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján közzéteszi a Williams Televízióban, a Gyáli Mi Újságban, 
Gyál város honlapján, valamint közösségi felületein, és kéri, hogy az intézmények vezetői – a helyben 
szokásos módon – a szülők számára tegyék közzé. 

Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében 2021. március 20. 
Felelős:  polgármester és az óvodák intézményvezetői 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. február 1. 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
  alpolgármester 

mailto:ovodaibeiratkozas@gyal.hu


1.sz.melléklet 

2021.01.25. 13:53 keltezéssel, Pap Krisztina írta: 

Kedves Anikó, Anita, és Erzsike! 

2021-ben az óvodai beiratkozást a tavalyi évhez hasonlóan elektronikus úton szeretnénk 

szervezni. Az online beiratkozás időpontja 2021. április 20. és 30. között lenne, ugyanolyan 

módon, mint tavaly: formanyomtatványt a szülők beküldenék az ovodaibeiratkozas@gyal.hu 

email-címre, mi feldolgoznánk, és valamikor május elején megtartanánk a felvételi bizottsági 

ülést. A formanyomtatványt egy adattal, a gyermek TAJ-számával egészítenénk csak ki, ezt 

Anita már jelezte, hogy ez célszerű lenne beszerezni már a beiratkozás alkalmával. 

Kérlek, hogy írjátok le a tavalyi beiratkozás tapasztalatait, esetleges szülői visszajelzéseket, 

panaszokat, amennyiben voltak. Köszönöm a segítségeteket, üdv. Kriszta 

Liliom Óvoda: 

Kedves Kriszta! 

A tavalyi óvodai beiratkozás folyamata nagyon gördülékeny volt, jó csapatmunkáról tett 

bizonyságot, köszönet érte. Az időpont is megfelelő, nálam nem érkezett panasz a beiratkozás 

folyamatával kapcsolatban. 

Üdv: Anita 

Tátika Óvoda: 

Kedves Kriszta! 

Intézményünk részéről támogatjuk az online óvodai beiratkozást, amely zökkenőmentesen 

zajlott az előző nevelési évben. Szülők részéről nem tapasztaltunk negatív visszajelzést. Az 

adatlapra történő taj szám felvezetését mi is szükségesnek tartjuk. 

Köszönettel: Erzsike 

Tulipán Óvoda: 

Kedves Kriszta! 

A tavalyi beiratkozás miatt hozzánk panasz, reklamáció nem érkezett, teljesen jól vették az 

akadályt a szülők. A TAJ számot igen már beszéltük, de szerintem jó lenne ha az anya adatain 

kívül, az apa adatait (név, lakcím, tel.szám., email cím) is kérnénk, akkor nem kellene ezekért 

az adatokért szaladgálni, lehetne felvinni a KIR-be, mikor annak van itt az ideje. Ezenkívül 



meg az anya email címe nem mindig volt jó, vagy nem nézte meg, és azért telefonáltak, hogy 

nem tudnak semmit a felvételről. 

Nálunk ennyi a tapasztalat, és szerintem nagyon jól lezajlott ez így tavaly. Külön köszönöm 

Neked és Enikőnek a munkáját, mert tudom, hogy azért mekkora meló volt ez számotokra. 

Viszont a májusi felvételi bizottsági ülést már nagyon várom :-))) 

Puszi, Anikó 
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