
 Gyál Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
 
 
Szám: 9059/2021. 
 
 
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. április 21-ei 
 

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

1. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 
2. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízására 
3. Beszámoló a civil szervezetek számára 2020. évben nyújtott támogatások felhasználásáról 
4. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 

 
Zárt ülés: 

5. Javaslat a 2021. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
Gyál, 2021. április 15. 
 
 
 Lendvay-Kiss Anita s.k.
 az OKB elnöke 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2021. április 15. 
 
 
Nagy Gáborné 
jegyzőkönyvvezető 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok 

2021. évi támogatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) sz. 
önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását. 
 
A rendelkezésre álló 1.500,- e Ft összeget az alábbiak szerint - gyermeklétszám arányosan - javaslom felosztani a 
gyáli iskolák között. 
 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola    576 fő    473 940,- Ft 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola    400 fő    329 130,- Ft 
Érdi SZC Eötvös József Technikum   280 fő    230 390,- Ft 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola   360 fő    296 215,- Ft 
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  207 fő    170 325,- Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására, a határozati javaslat elfogadására. 
 
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 
 
      a) a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek Közhasznú” Alapítványát  473 940,-  Ft, 

 (Szla. szám: 11742300-20006936) 
 

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát   329 130,-  Ft, 
(Szla szám: 64400044-10416626-00000000) 

 
az Érdi SZC Eötvös József Technikum 
„Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért” Alapítványát    230 390,-  Ft, 
(Szla. szám: 64400044-30070011-61100008) 
 
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát   296 215,-  Ft, 
(Szla szám: 64400044-10406500-00000000) 
 
a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  
„Gyáli Muzsikáért” Alapítványát      170 325,-  Ft 
(Szla szám: 64400044-10418295-00000000) 

  
 összeggel támogatja. 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
      b) a szükséges intézkedéseket megteszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 

 

Gyál, 2021. március 30. 

 

 

                    Nagy József Elek 
          alpolgármester 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.      
    
 

Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 

intézményvezetőjének ismételt 
megbízására 

 
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. Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 51/2021. 
(II.25.) sz. határozatával – a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérést követően – úgy döntött, hogy a 
magasabb vezetői feladatok ellátásával a jelenlegi intézményvezetőt kívánja megbízni abban az esetben, ha ezt a 
Nevelőtestület legalább kétharmada támogatja. 

Gyál Város Önkormányzatának jegyzője 2021. március 2. napján kelt levelében tájékoztatta a Nevelőtestületet a 
fenti döntésről, és kérte a Nevelőtestületet az azzal kapcsolatos vélemény kialakításra. A jegyzői levél 
tartalmazza, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 20. pont 
szerint a Nevelőtestület alatt az intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus 
munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát segítő (a továbbiakban: 
NOKS) munkakörben foglalkoztatottakat kell érteni. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Épr.) a nevelési-oktatási 
intézményekben pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeiről szóló 
6. melléklet alapján az óvodában az alábbi pedagógus munkaköröket lehet figyelembe venni: óvodapedagógus, 
óvodapszichológus, logopédus, gyógypedagógus (akit közalkalmazotti-, vagy munkaviszony keretében 
foglalkoztatnak). 2021. március 1. napján a Gyáli Liliom Óvodában az alábbiak szerint alakult a betöltött, és 
fentiek szerint a Nevelőtestület szempontjából releváns álláshelyek száma: 

Pedagógus munkakör Álláshelyek száma Betöltött álláshely 
Óvodapedagógus 21 17 
Logopédus 1 1 
Óvodapszichológus 1 1 
Felsőfokú végzettségű NOKS 1 1 
Összesen 24 20 

A betöltött pedagógus álláshelyek száma (20 fő) alapján legalább 14 fő egyetértő nyilatkozata szükséges a 
jelenlegi intézményvezető, Lendvay-Kiss Anita ismételt – pályázati eljárás nélküli – intézményvezetői 
megbízásához. 

A Nevelőtestületet (és a NOKS dolgozókat is) a Választási Előkészítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 
fentiekről 2021. március 3. napján tájékoztatta. Az erről készült 166/2021. iktatószámú jegyzőkönyv az 
előterjesztés 1. sz. mellékleteként olvasható. 2021. március 4. napján a Kormány bejelentette, hogy 2021. 
március 8. napjától a koronavírus-járvány harmadik hullámának terjedésének megfékezésére az óvodákban 2021. 
április 6. napjáig rendkívüli szünetet rendel el. Az erről szóló Korm.rendelet 2021. március 5. napján jelent meg. 
2021. március 8. napján a Bizottság úgy döntött, hogy a vélemény kinyilvánítására személyes jelenlét mellett 
nem kerülhet sor: a Nevelőtestület tagjai az erre a célra kialakított vezetovalasztas2021@gmail.com e-mail címre 
küldhették el szavazataikat 2021. március 11. napjáig. Az erről készült 167/2021. iktatószámú jegyzőkönyv 2. sz. 
mellékletként olvasható. A szavazatok beérkezéséről, és összesítéséről készült 168/2021. iktatószámú 
jegyzőkönyv 3. sz. mellékletként megtekinthető, a Nevelőtestület véleménye az alábbi: 

Leadott szavazatok száma:   20 db 
Érvényes szavazatok száma:  20 db 
Érvénytelen szavazatok száma:    0 db 
Az újabb vezetői megbízást támogatta: 20 fő 
Az újabb vezetői megbízást nem támogatta:   0 fő 



 

A Bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy a Nevelőtestület egyet ért a Fenntartó azon 
kezdeményezésével, hogy a jelenlegi intézményvezetőt, Lendvay-Kiss Anitát újabb ciklusra, pályázati kiírás 
nélkül a Fenntartó megbízza a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával. Az Épr. 22. § (1) 
bek. szerint magasabb vezetői, vezetői megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni.  

Kérem a T. Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a döntés meghozatalára. 

 

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 (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése, 
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. § (2) bekezdése alapján, a Gyáli Liliom Óvoda Nevelőtestületének egyetértésével 

Lendvay-Kiss Anitát  
2021. augusztus 16. napjától 2026. augusztus 15. napjáig  

a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízom, 
2. Lendvay-Kiss Anita illetményét az Nkt., és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet irányadó rendelkezései alapján bruttó 
574 454.- Ft/hó összegben állapítom meg az alábbiak szerint: 

PedII/8.   342 425.- Ft 
Vezetői pótlék  200 970.- Ft 
Óvodai (szakmai) pótlék   31 059.- Ft 
Összesen  574 454.- Ft 

3. Lendvay-Kiss Anita intézményvezető megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, 
különösen a törzskönyvi nyilvántartásba vételről gondoskodom. 

Határidő: 2021. augusztus 15. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. március 30. 
 
 

          Nagy József Elek 
alpolgármester 

 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.      
    
 

Diera Éva 
                Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 

számára 2020. évben nyújtott 
támogatások felhasználásáról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. költségvetési évben pályáztatás útján 6.000.000,- 
forint összeget biztosított a városunkban működő helyi civil szervezetek támogatása céljából. 

Gyál Város Önkormányzatának 82/2020.(VI.25.) sz. határozata alapján a civil szervezetek támogatása keret 
soron tervezett összegből 10 egyesületet támogatott, összesen 3.850.e.ft összegben.. (1.sz. melléklet) 

Fenti számú határozat alapján megítélt támogatásokkal kapcsolatban valamennyi esetben megtörtént az 
elszámolások benyújtása.  
 
A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a támogatás elérte célját és a civil szervezetek szabadidős és 
kulturális programokra kitűzött tervei sikeresen megvalósultak. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a civil szervezetek 
számára 2020. évben nyújtott támogatások felhasználásáról 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 
 
Gyál, 2021. április 9. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 



Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2020.(VI.25.) sz. határozat alapján az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő cél- és általános 
tartalék terhére a civil szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből, az alább felsorolt pályázatokat 
részesítette támogatásban, összesen 3.850.e.ft összegben: 
1/  Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, 2020. évben megrendezett és megrendezésre 

kerülő programok költségeire, kertészeti eszközök beszerzésére, 
kulturális programok és autóbusz költségei, mobil feltöltés, nyomdai 
eszközök, internet használat, festékpatron, fénykép, írószer, oklevél, 
emléklapok, tárgyjutalom vásárlás, bankköltségek finanszírozására 

     Megítélt támogatás összege:    550.000.-Ft 
 
2. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Működési költségekre, gyermekcsoport működésének támogatása 

(gyermek népviselet vásárlása), XII. éves gála szervezési költségei 
(dekorációk, meghívók, grafikai munkák, zenészek közreműködői 
díja, kellékek vásárlása), felnőtt csoport működésének támogatása 
(népviseletek vásárlása)  
Megítélt támogatás összege:     350.000.-Ft 

 
3./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, „Azt a ragyogóját” nótaműsor 170. 

előadásának megünneplése, városi és vendégszereplések költségeire,  
utazás költségeinek fedezete, vendégénekesek tiszteletdíjára, 
korrepetitor, zenekar honoráriumának költségei 
Megítélt támogatás összege:     450.000.-Ft 
 

4./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépőkre, 
vendéglátásra, klubfoglalkozásokra, Nőnapi megemlékezés, őszi 
programok,  kirándulások költségeire   

     Megítélt támogatás összege:     200.000.-Ft 
 
5./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre, gyógyszertári költségek, kihelyezett 

sportnapok, gyógyfürdő belépők, Diabetes Világnap megrendezése, 
évzáró ünnepség megrendezése, szakfolyóiratok előfizetése, 
Országos Diabetes Nap költségei, vérnyomásmérők vásárlása, lézer 
nyomtató javíttatása, 20 db. Nordick walking bot vásárlása 

 Megítélt  támogatás összege:     550.000.-Ft 
        
6./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Működési költségekre, városi ünnepségeken, koszorúzáson való 

részvétel, az ország különböző városaiban kirándulások szervezése, 
mozi látogatás, évbúcsúztató megrendezése  
Megítélt támogatás összege:   300.000.-Ft 

  
7./ Gyáli Erdélyi Székely Kör Működési költségekre, III. Gyáli Székely Találkozó és a III. Gyáli Székely Bál 

megrendezésének költségei (bérleti díjak, alapanyagok beszerzése, 
zenészek díjazása, egyéb költségek)  

                                                                       Megítélt támogatás összege:                                       350.000.-Ft  
 
8./ Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete Működési költségekre, prevenció megvalósítása, tájékoztató,  

ingyenes ismeretterjesztő programok megtartása, egyéb járulékos 
költségek   

                                                                       Megítélt támogatás összege:                                 600.000.-Ft 
     

9./ Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány Működési költségekre, megelőzés, szemléletformálás, 
tájékoztatás, oktatás kapcsán felmerülő költségekre, ivartalanítás, 
tájékozató szóróanyagok készítése, szakemberek díjazására, 
hirdetési és nyomdai költségekre, ajándékok vásárlására  

                                                                       Megítélt támogatás összege:                                                 0.-Ft 
 
10./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület: működési költségekre, egyesület eszközeinek korszerűsítésére 

(macska- és kutyaszállító box, macskacsapda, kiképző póráz). 
                                                                       Megítélt támogatási összeg:                                         500.000.-Ft 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázatainak 
elbírálására, a támogatás felosztására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata az 53/2021.(II.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a civil 
szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.  
Az 2/2021. (I.28.) számú költségvetési rendeletben – a civil szervezetek támogatására - rendelkezésére álló keret 
a cél- és általános tartalék terhére 6.000.000,- Ft. 
Az összesített igény 5.849.000.-Ft, azzal a megjegyzéssel, hogy a Gyáli Erdélyi Székely Kör nem jelölt meg 
támogatási összeget.  
A pályázati határidő lejártáig, 2021. április 1. napjáig az alábbi pályázatok érkeztek be: 
 
A civil szervezet neve   Pályázati cél                      Igényelt támogatás 
 
1./ Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, 2021. évben megrendezésre kerülő 

programok költségeire, kertészeti eszközök beszerzésére, kulturális 
programok és autóbusz költségei, mobil feltöltés, nyomdai 
eszközök, internet használat, festékpatron, fénykép, írószer, oklevél, 
emléklapok, tárgyjutalom vásárlás, bankköltségek finanszírozására 

    Kért támogatás összege:    522.000,- Ft 
 
2./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, az énekeseket kísérő zenekar 

honoráriumának fedezetére, vendégénekesek tiszteletdíjára, a kibédi 
vendégek műsor utáni fogadására vendéglátási költségekre, új 
egyesületi telefon vásárlására, színpadkép újításra.  
Kért támogatás összege:    580.000,- Ft 
 

3./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi és gyógyfürdő belépőkre, színházi 
belépőkre, ,  kirándulások költségeire.   

     Kért támogatás összege:    229.000,- Ft 
 
4./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre, gyógyszertári költségek, kihelyezett 

sportnapok, gyógyfürdő belépők, Diabetes Világnap megrendezése, 
évzáró ünnepség megrendezése, szakfolyóiratok előfizetése, 
vérnyomásmérők vásárlása. 

 Kért támogatás összege:    850.000,- Ft 
        
5./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Működési költségekre, az ország különböző városaiban múzeum 

látogatások szervezése.  
Kért támogatás összege:    600.000,- Ft 

 
6./ Gyáli Erdélyi Székely Kör  Működési költségekre, Gyáli Székely Fonó beindítása, III. Gyáli 

Székely Találkozó és a III. Gyáli Székely Bál megrendezésének 
költségei (bérleti díjak, alapanyagok beszerzése, zenészek díjazása, 
egyéb költségek) októberben a Maros Művészegyüttes fellépése 
kapcsán vendéglátási költségek fedezetére 

                                                                       Kért támogatás összeg              nem jelölt meg összeget 
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7./ Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete Működési költségekre, prevenció megvalósítása, tájékoztató, 
ismeretterjesztő programok megtartása, facsemeték vásárlása, 
promóciós anyagok, Humusz oktatási program költsége 

                                                                       Kért támogatás összeg          968.000.-Ft 
     

8./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület: Ivartalanítási program megvalósítására, működési költségekre, 
egyesület eszközeinek korszerűsítésére, macska befogó háló és 
védőkesztyűk vásárlása. 

                                                            Kért támogatási összeg:                     300.000,-Ft 
 
9. Magyar Macskavédő Alapítvány: Élve fogó csapdák vásárlása, ivartalanítási program megvalósítása, 

működési költségek 
 Kért támogatás összege:       1.000.000.-Ft 
 

10./ Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Táncházak, táncszínházak szervezése, Népi Kismesterségek Tábora 
szervezése, nemzetek közötti kapcsolatok ápolása, gyermek és 
felnőtt csoport működésének támogatása (fellépő ruhák laptop 
vásárlása) zenészek közreműködői díjának költsége 
Kért támogatás összege:         450.000,- Ft 
 

11./ Peremvárosi Horgászok Egyesülete 20 fő befogadására alkalmas faházak üzemeltetéséhez az alvási 
feltételek biztosításához szükséges felszerelések beszerzése 
(ágymatracok, ágyneműk, lepedők)   

 Kért támogatás összege:          350.000.-Ft 
 
A Hivatalunkhoz beérkezett pályázatok dokumentumai a Szervezési és Humánpolitikai Irodán előzetes időpont 
egyeztetést követően megtekinthető. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára! 
 
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 az alábbi határozatot hozza: 
 
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet 5. sz. 
mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a civil szervezetek támogatása keret soron tervezett 
összegből, az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 
 
A civil szervezet neve   Pályázati cél                  A támogatás összege: 
 
1./ Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, 2021. évben megrendezésre kerülő 

programok költségeire, kertészeti eszközök beszerzésére, kulturális 
programok és autóbusz költségei, mobil feltöltés, nyomdai 
eszközök, internet használat, festékpatron, fénykép, írószer, oklevél, 
emléklapok, tárgyjutalom vásárlás, bankköltségek finanszírozására 

    A támogatás összege:    …………….Ft 
 
2./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, az énekeseket kísérő zenekar 

honoráriumának fedezetére, vendégénekesek tiszteletdíjára, a kibédi 
vendégek műsor utáni fogadására vendéglátási költségekre, új 
egyesületi telefon vásárlására, színpadkép újításra.  
A támogatás összege:    …………,- Ft 
 

3./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi és gyógyfürdő belépőkre, színházi 
belépőkre, ,  kirándulások költségeire.   

     A támogatás összege:    ………….,- Ft 
 



 3 

4./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre, gyógyszertári költségek, kihelyezett 
sportnapok, gyógyfürdő belépők, Diabetes Világnap megrendezése, 
évzáró ünnepség megrendezése, szakfolyóiratok előfizetése, 
vérnyomásmérők vásárlása. 

 A támogatás összege:    ………….,- Ft 
        
5./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Működési költségekre, az ország különböző városaiban múzeum 

látogatások szervezése.  
A támogatás összege:    …………… Ft 

 
6./ Gyáli Erdélyi Székely Kör  Működési költségekre, Gyáli Székely Fonó beindítása, III. Gyáli 

Székely Találkozó és a III. Gyáli Székely Bál megrendezésének 
költségei (bérleti díjak, alapanyagok beszerzése, zenészek díjazása, 
egyéb költségek) októberben a Maros Művészegyüttes fellépése 
kapcsán vendéglátási költségek fedezetére 

                                                                     A támogatás összege:                                                ………………Ft  
 
7./ Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete Működési költségekre, prevenció megvalósítása, tájékoztató, 

ismeretterjesztő programok megtartása, facsemeték vásárlása, 
promóciós anyagok, Humusz oktatási program költsége 

                                                                       A támogatás összeg …………….-Ft 
     

8./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület: Ivartalanítási program megvalósítására, működési költségekre, 
egyesület eszközeinek korszerűsítésére, macska befogó háló és 
védőkesztyűk vásárlása. 

                                                            A támogatási összeg:               ……………-Ft 
 
9. Magyar Macskavédő Alapítvány: Élvefogó csapdák vásárlása, ivartalanítási program megvalósítása, 

működési költségek 
A támogatás összege:    ……………-Ft 
 

10./ Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Táncházak, táncszínházak szervezése, Népi Kismesterségek Tábora 
szervezése, nemzetek közötti kapcsolatok ápolása, gyermek és 
felnőtt csoport működésének támogatása (fellépő ruhák laptop 
vásárlása) zenészek közreműködői díjának költsége 
A támogatás összege:    ………….- Ft 
 

11./ Peremvárosi Horgászok Egyesülete 20 fő befogadására alkalmas faházak üzemeltetéséhez az alvási 
feltételek biztosításához szükséges felszerelések beszerzése 
(ágymatracok, ágyneműk, lepedők)   

 A támogatás összege:    …………...-Ft 
 
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2021. április 9.  
 
 
         Pápai Mihály 
          polgármester  
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Az előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
Gyál, 2021. április 9.  
 
         Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezető 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a 2021. évi  Gyáli Közoktatásért 
                Díj odaítélésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyáli Közoktatásért Díjat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapította és adományozza a 
8/1993. (IV.29.) ÖK. sz. rendelettel módosított 5/1992. (V.21.) sz. ÖK. rendeletben meghatározottak szerint. 
 
A díjat azok kaphatják, akik Gyál közoktatásáért kiemelkedő tevékenységet végeznek vagy végeztek. A díjat, 
melynek jutalomösszege nettó 70.000,- Ft, évente két személy kaphatja.  
 
A pedagógusok személyére a nevelési-oktatási intézmények vezetői, nevelőtestületei, közösségei és a Képviselő-
testület tagjai tehettek javaslatot. 
 
Javasolt személyek:      Javaslatot tette:    
 
Tofalviné Szabó Anikó  intézményvezető   Arany János Közösségi Ház és 
        Városi Könyvtár 
 
Körmendi Andrea  intézményvezető   Arany János Közösségi Ház és  
        Városi Könyvtár 
 
Debreceni Zoltánné  óvodapedagógus   Gyáli Liliom Óvoda nevelőtestülete 
    
Balogh Istvánné   óvodapedagógus   Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete 
 
Kozma Áron pedagógus  Érdi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskola tantestülete, 
        Vinnai Tibor önkormányzati képviselő 
 
Koszticsák Angelika pedagógus   Gyáli Bartók Béla Általános Iskola        
                                                                                                                  tantestülete 
 
Bodó Erzsébet pedagógus   Gyáli Ady Endre Általános Iskola  
     tantestülete 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. 
 
Határozati javaslat I: 
 
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 az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 



 
 
 

2021. évben a Gyáli Közoktatásért Díjat. 
 

……………………………………. 
 
részére adományozza  
 
Határidő:  2021. április 30. 
Felelős:   Polgármester 

 
Határozati javaslat II: 

 
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 az alábbi határozatot hozza: 
 

 
2021. évben a Gyáli Közoktatásért Díjat. 

 
……………………………………. 

részére adományozza. 
 
Határidő:  2021. április 30. 
Felelős:   Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása zárt ülésen tárgyalva, külön-külön minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság    
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2021. április 8.  
 
 
 
 

Nagy József Elek  
alpolgármester 

 
 
 
 

Mellékletek: 
1. Javasolt személyek felterjesztési anyaga  
2. Az elmúlt években díjazottak névsora 

 
 

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



2. sz. melléklet 
 

KÖZOKTATÁSÉRT DÍJ 
 

                                       Az elmúlt években díjazottak névsora  
 
 
1992. évben Gyócsi Zoltán  tanár  
  Kiss Istvánné  nyugdíjas óvónő 
       
1993. évben Kovalik Józsefné  igazgató  
  Solymári Béla  nyugalmazott igazgató 
       
1994. évben Szűts Szabó Istvánné nyugdíjas tanárnő 
  Makkay Lászlóné  igazgatóhelyettes 
       
1995. évben Kárpáti Ferencné  nyugdíjas tanárnő 
  Petrovics Edéné  nyugdíjas tanárnő 
       
1996. évben Karikás Katalin  tanító  
  Galgand Lajosné  óvónő  
       
1997. évben Kovács Istvánné  igazgató  
  Szilvási Andrásné  óvónő  
       
1998. évben Martényi Károlyné  tanító  
  Garai Jenő  nyugdíjas tanár 
       

1999. évben 
Karácsonyi 
Lászlóné  óvónő  

  Tóth István  igazgató  
       
2000. évben Kánai Gyuláné  tanító  
  Poppé Györgyné  tanár  
       
2001. évben Dóka Péterné    
  Bodor Magdolna  tanár  
  Györe Mihályné  nyugdíjas tanító 
       
2002. évben Péterffy Éva  nyugdíjas tanárnő 
  Nagy Sándorné  tanító  
       
2003. évben Palkovics Ferencné  igazgató  
  Rontó Józsefné  óvodavezető 
       
2004. évben Jónás Bertalanné  igazgató helyettes 
  Micsik Antalné  igazgató helyettes 
       
2005. évben Gazdikné Kasa Csilla igazgató  
  Györffy Attiláné  tanító  
       
2006.évben Sárközi Márta  igazgató  
  Ritecz Istvánné  óvodavezető 
       
2007. évben Lakos Péterné  tanár   



      Héver Béláné  gazdasági vezető 
 

2008. évben Szűcs Jánosné  nyugdíjas pedagógus  

  

Ivánkovics 
Margit 
  

pedagógus 
 

2009. évben Nagy B. Csabáné  nyugdíjas pedagógus  

  

Gáspárné Szabó 
Rozália 
  

pedagógus 
 

2010. évben Poppé György   nyugdíjas pedagógus  

  

Kerepeczi 
Jánosné 
  

Óvoda pedagógus 
 

2011. évben 
Asztalos 
Józsefné   Igazgató helyettes  

  
Garasné Maxim 
Ildikó  

Zongora szakos tanár 
 

     
2012. évben Pánczél Károly  alpolgármester  
  Nagy Jánosné  Jancsi és Juliska Óvoda vezetője 
     

2013. évben 
Ködöböcz 
Katalin   nyugdíjas igazgató helyettes  

  Németh Istvánné  Tátika Óvoda vezetője 
     
2014. évben Arató Zoltáné  igazgató helyettes  

  
Ormosné Surányi 
Katalin   igazgató helyettes  

     
2015. évben Baranya Tiborné  igazgató   

  
Csizmadia 
Jánosné   Liliom Óvoda óvodapedagógusa  

     
     

2016. évben 
Kápolnásiné Sági 
Andrea  Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetője   

  Kovács Viktória  Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa 
     
     

2017. évben 
Baloghné Balogh 
Mária  

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
igazgatóhelyettese   

  

Fazekas 
Mihályné 
  

Gyáli Kodály Zoltán AMI tanára 
 
 

2018. évben Reegn Frigyesné  
Gyáli Zrínyi M. Általános Iskola  
népművelés-földrajz sz.tanára   

     
    

   2019. évben         Diószegi Zoltánné              Gyáli Ady Endre Ált.Iskola pedagógusa    
                               Molnárné Bökönyi Mária   Gyáli Bartók B. Ált.Iskola pedagógusa 
 
   2020. évben                              -                     Nem került felterjesztésre díjazott. 
    
 
 





 
 

 

 

 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár  

2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. www.gyalikozhaz.hu 
 

                    

 
isz.: 2021/47_1 

Tárgy: javaslat 2021. évi Gyáli Közoktatásért Díjra 

Ügyintéző: Bretus 

 

 

 

 

 

Tisztelt Rozgonyi Erik Úr 

címzetes főjegyző! 

 

 

2021-ben az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójaként a Gyál Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított 2021. évi Gyáli Közoktatásért Díjat 

 

Tófalviné Szabó Anikónak és Körmendi Andreának 
javaslom odaítélni. 

 

Mindkét intézményvezető aktív formálója a város nevelési, oktatási életének. Ezen túl 

intézményvezetőként aktív, kezdeményező feladatokat vállalnak a város közművelődésében, 

közösségfejlesztésében. Együttműködnek a helyi identitás megerősítésében, tevékeny alkotói 

partnerei a Közösségi Házban megvalósuló civil, helyi társadalmi, művészeti és közösségépítési 

programoknak.  

  

Gyál, 2021. március 22. 

 

 

 

 
 

Bretus Imre 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

  igazgató 



 

 

Kozma Áron  

jellemzése 

 

      1957-ben született Barót városában. Munkásságát 1982-ben kezdte Erdélyben, ahol 
természettudományos tehetségének kibontakoztatása révén, mérnökként, az első gázüzemű traktor 
elkészítését irányította.  1990 szeptemberétől - immár gyáli lakosként – a piaci szektorban 
kamatoztatta mérnöki tehetségét. 

     1992-től 2008 szeptemberéig a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola pedagógusaként 
tevékenykedett. Ez idő alatt különös figyelmet fordított az általános iskolai tanulók körében a 
legkülönfélébb tanulásmódszertani készségek fejlesztésére, a tanulói emlékezet kondicionálására, 
nagy hangsúlyt fektetett a gondolkodási műveletek, kiemelten a természettudományos 
kompetenciák fejlesztésére.  

Örömmel vállalta föl a Speciális szakiskola tagozatvezetői feladatkörét is, munkálkodva a tanulási 
nehézségekkel küzdő fiatalok esélyhátrányainak leküzdésén. Szakmai tudását folyamatosan 
fejlesztette, frissen tartotta, követve a kor kihívásait. 

      2000-ben megszerezte az informatikai tanári végzettséget, 2006-ban okleveles mérnöktanári, 
2014-ben pedig mesteri oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, informatikából. 

      2008 szeptemberétől az Érdi SZC Eötvös József Technikuma tanári gárdájának aktív tagja, 
informatikát és szakmai informatikát tanít jelenleg is. 

Középiskolai tanárként pályájának ebben az újabb szakaszában is bizonyíthatta kiváló pedagógiai 
képességeit, szaktudását, minőségorientált szemléletét az oktatói-nevelői szerepkörök 
mindegyikében. 

Szaktanárként továbbra is hangsúlyt fektet a tanulók digitális, matematikai, természettudományos 
kompetenciáinak kimunkálására, osztályfőnökként a szociális készségek fejlesztésére, a 
közösségformálásra, a „kis”- és a „nagyközélet” iránti felelős gondolkodásra, az értékes, nemes 
célokért való cselekvés ösztönzésére. 

Értékrendje, elkötelezettsége példaértékű kollégái számára is, segítőkészsége, magatartása, derűs 
személyisége méltán tette kedveltté nem csupán a diákok, hanem munkatársai körében is. 

    Az iskola vezetése és a tantestület egésze jó szívvel támogatja Kozma Áron tanár úr felterjesztését 
a 2021. évi Gyáli Közoktatásért Díj odaítélésére! 

 

Gyál, 2021. március 30.                                                              Horváthné Körmendi Andrea 

            igazgató s. k.  

 

 



Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
2360 Gyál, Bartók Béla út 75. 
Tel.: 29-340-256      
Tel./ fax.: 29-341-501, 342-253 
e-mail: bartok.gyal@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! 
 

 
 

Hivatkozással a 2021. március18-án kelt levelükre az alábbi javaslatot tesszük. 

 

A 2021. évi  Gyáli Közoktatási  Díj  díjazott személyére   

tantestületünk 

az intézményi és városi közoktatásért végzett  

kimagasló tevékenységéért 

Koszticsák Angelika  kollégánkat javasolja. 

 
 
 
 
 Köszönjük a megtisztelő lehetőséget.  
 
 
Gyál, 2021. április 1. 

 
Tisztelettel 

        
 

Baranya Tiborné  
Igazgató 

 

 



Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
2360 Gyál, Bartók Béla u. 75. 
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Koszticsák Angelika  jellemzése 

 

 1986-ben szerzett matematika-kémia tanári  szakos diplomát az akkori egri  Ho Si Min 

tanárképző főiskolán .  

Gyálra költözése  és a  gyes után Gyáli  Bartók Béla Általános Iskolában kezdett el 

dolgozni matematika kémia szakos tanárként.  

Osztályfőnökként, szaktanárként mindig is közel állt hozzá a természeti környezetünk 

védelme, az egyes ember és iskolájának mint intézménynek a környezeti, nevelési 

feladatának tervezése, szervezése, irányítása. Született környezetvédő, aki már 

pályafutásának kezdete óta környezetszépítő csoportot szervezett diákjainkból, hogy 

szemeket nyisson fel természeti környezetünk megóvására. Nemcsak diákjainkat, 

hanem a szülőket is sikerült meggyőznie, bevonnia a nemes céloknak. Szemléletet 

erősít a fenntarthatóságra nevelésben.   

Iskolánk első Ökoiskolai pályázatának megnyerése, majd Örökös Ökoiskolává 

válásunk is  az ő nevéhez fűződik, melyhez a tantestület tagjainak támogatását, aktív 

tenni akarást  is mozgósítani tudta.  

 A 35 éves pályafutása alatt osztályaival, tanítványaival rendszeresen szervezett 

csoportokat a város kulturális életének programjaira, melyeket szorgalommal 

figyelemmel kísér és látogat. Állandó részt vevője városi ünnepségeknek, civil 

szervezetek programjainak.  Az iskola életébe integrálható civil szervezetekkel 

kapcsolatokat épít, tart fent, és vonja be őket közös programokba.   

 A hagyományápolás és a kultúra eljuttatása terén is évek óta munkálkodik. 

 Nevéhez fűződik a Márton napi fáklyás felvonulás, melyben tanulóink,  és a szülők is 

állandó  lelkes résztvevői. Programunk  nem csak hagyományápolás, hanem egyre 



szorosabbá váló    jó kapcsolat az eseményen  részt vevő Gyáli Katolikus Egyházzal, 

az Arany János Közösségi Házzal és más gyáli oktatási intézményekkel.  

Számos civil szervezettel teremtett kapcsolatot, s tart fenn gyümölcsöző 

együttműködést, melynek révén ők is iskolánk életének, programjainak részeseivé 

váltak.  Általa voltak vendégeink,  és tartottak  ismeretterjesztő , egészségtudatosságra 

nevelő előadásokat a Fogyasztóvédők Gyáli szervezetének tagjai.    Csakúgy, mint a 

Gyáli Kertbarát Kör, akik évtizedes munkájuk alatt iskolánk tanulóinak tartottak  

bemutatókat, szerveztek kertlátogatásokat, s voltak vendégeink iskolaszintű 

projektnapokon.  

Az Állatok világnapján szervezett projektnapon  állandó vendégeink  a Pestszentimrei 

Bundás Barát Állatvédő egyesület tagjai és  akik számos környezetvédelemhez 

kapcsolódó  rendezvényünkben vendégeink voltak  kutyás bemutatóikkal, melyekkel 

formálták tanulóink szemléletét.  

Angelika rendszeresen szervezett  Öko projektnapokat,    kirándulásokat a , Víz-, 

Madarak és fák-  valamint , a Föld Napja alkalmából . 

 A tantestületnek is lelkes, aktív  tagja.   Társasági, közösségi ember, aki szeret 

szervezkedni, és mindig magénak érzi az iskoláját, a Gyáli Bartók Béla Általános 

Iskolát. 

Több éve végzett  osztályfőnöki munka mellett kiveszi a részét a reál munkaközösség 

munkájából is. Versenyeztet, benevez minden lehetséges próbatételre, (Zrínyi, Varga 

Tamás, Orchidea, Bendegúz, Bólyai csapatverseny) így a városi, a levelezős 

megmérettetésen is voltak sikeres diákjai. Oszlopos tagja a Zrínyi matematika területi 

versenyen szervezésében.     

A pályafutása 35 éve alatt mindig kész volt  tanulni, megújulni, fejlődni. Számos 

tantárgyi, módszertani , pedagógiai továbbképzésen vett részt.  Nem ismer lehetetlent. 

2005-ben Ökoiskolai koordinátori képzésen vett részt, melyben tanultakat az iskolai 

Ököiskolai tevékenységében, koordinálásban, irányításban is kamatoztatni tud.  

Határozott, érzékeny személyiségű kollégánk, aki természeti, kulturális  értékeinkre 

nyitott, elkötelezett és erre, bevonja tanítványait, kollégáit, közvetlen és tágabb 

környezetében élőket.  

 



Több éves kiemelkedően   végzett oktatási és kulturális munkájáért javasolja a 

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola nevelőtestülete 

Koszticsák Angelikát  

a Gyáli  Közoktatási    Díjra 

 

Baranya Tiborné   

igazgató  

 

Gyál, 2021. 04. 01. 



        G Y Á L I   L I L I O M   Ó V O D A 
        2360 Gyál, Liliom u.13-15. 
        Tel.: 06-29/340-126; 06-29/345-241 
        E-mail: gyali.liliomovi@gmail.hu                                    
        OM azonosító: 032993     
 
 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata 
 
 
 
 

Tárgy: 2021 évi Gyáli Közoktatási díjra jelölés 
 
 
 
 
A Gyáli Liliom Óvoda dolgozói, Debreceni Zoltánné, óvodapedagógust javasolják a 
Gyáli Közoktatási díjra. 
 
Debreceni Zoltánné, (Marika néni) 25 éve a Gyáli Liliom Óvoda dolgozója. 
Az óvoda átadási ünnepségére színvonalas műsorral készítette fel a gyermekeket. 
Városi rendezvényekre, ballagásra, gála műsorokara, készíti fel a gyermekeket, lelkiismeretes 
munkát végez. 
Közalkalmazotti tanács tagja, oszlopos tagja a nevelőtestületnek. 
 
 
 
 
 
Gyál, 2021. 03. 30. 
 
 
Lendvay-Kiss Anita 
intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Debreceni Zoltánné 

 

A Gyáli Liliom Óvoda nevelőtestülete, a Közalkalmazotti Tanács, az óvoda vezetőségének 
egyetértésével a 2020/2021. tanévben Debreceni Zoltánné óvodapedagógust javasolja a Gyáli 
Közoktatásért Díjra. 

Debreceni Zoltánné (Marika néni) 1996. óta az óvoda dolgozója. 

Pedagógiai pályája során mindig törekedett a szakmai felkészültségre. Tudatosan kereste azokat a 
továbbképzéseket, mellyel szakmai munkájának színvonalát emelhette. Ezek közül néhány, mely 
meghatározó volt munkája során (A gyermeki agresszió kezelés, Mentálhigiéniás továbbképzés, 
Egészségmegőrző tornaprogram, Zeneterápia – drámapedagógia.) 

A zene, és tánc iránti szeretetét igyekezett átadni a gyerekeknek is. Az elmúlt évek során többször 
készítette fel a gyerekeket különböző táncokkal városi és óvodai rendezvényekre. 

Óvodánk Gyermekvédelmi Felelőseként már 18 éve szívügyének tartja a hátrányos helyzetű 
gyermekek felkarolását, segítését. Rendszeresen szervez ruhagyűjtést, ruhabörzét. Évekig, karácsony 
előtt „Egy doboznyi figyelem” keretében megszervezte a rászoruló gyermekek megajándékozását.  

Az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvánnyal összefogásban segíti a hátrányos helyzetű családokat.  

Személyisége, attitűdje rendkívül empatikus, segítőkész. A nevelőtestület, az óvodai 
munkaközösségek aktív tagja. 

Szakmai ismereteit, tapasztalatait lelkesen megosztja a pályakezdő óvodapedagógusokkal is.  

Nyitott, empatikus, szerény személyiségével munkatársai a bizalmukba fogadták, így a 
Közalkalmazotti Tanács hasznos tagja lett. 

Nagyon jó érzékkel szervezi azokat a programokat, szabadidős tevékenységeket, melyek 
hozzájárulnak, hogy az óvoda nevelőtestülete összetartó, pozitív gondolkodású közösség lehessen.  

Személyiségét a következő idézettel jellemezhetnénk: 

 

„Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, 

annál több áramlik ránk vissza.” 

(Sigmund Freud) 



 

 
 
 
 

2021.évi Gyáli Közoktatásért Díjra jelölés 
 
A Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete egyöntetűen Balogh Istvánné óvodapedagógust 
találja érdemesnek a 2021.évi Gyáli Közoktatásért Díj elnyerésére. 
 
 
Személyes adatok: 
Név: Balogh Istvánné 
Szül., hely, idő: Kemecse, 1958. szeptember 3. 
 
1977 óta gyáli lakos. 
Három gyermek édesanyja és kilenc unokájának nagymamája. 
 
 
Nevelőtestületünknek az óvoda nyitásától, 2006 óta aktív tagja. Munkatársai kitartó, 
lelkiismeretes, segítőkész szakembernek ismerték meg. Kiváló empátiás, kommunikációs 
készség, jó alkalmazkodó képesség, megbízhatóság jellemzi. A gyerekek nagyon szeretik, 
mert vidám természetével, közvetlenségével színessé teszi a mindennapjaikat. Óvodásai 
szilárd alapokkal, megfelelő ismeretekkel kezdik meg iskolai tanulmányaikat.  
Több évtizedes tapasztalatával a pályakezdő pedagógusok illetve minden kollegájának biztos 
támasza.  
 
 
Iskolai végzettségei: 
 

- 1972-1976 Nyíregyháza- Zrínyi Ilona Gimnázium Orosz Tagozat 
- 1995-1998 Szekszárd- Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola 

 
Folyamatosan akkreditált továbbképzéseken vesz részt. Pl.: drámapedagógia, vizuális-
kreativitás, gyermekpszichológia témakörében.  
 
 
Szakmai tapasztalat: 
 
1976. szeptembertől- 1977 júniusáig – érettségivel óvodapedagógusként dolgozott a 
Demecseri Napközi Otthonos Óvodában 
 
1977. szeptemberétől- 1978 júniusáig- a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában magyar 
irodalmat és orosz nyelvet tanított, majd megszületettek gyermekei. 
 
1982. szeptemberétől- 1986 decemberéig óvodapedagógusként dolgozott a Gyáli Liliom 
Óvodában, ezt követően megszületett harmadik gyermeke. 
 
1993. márciusától- 2004 szeptemberéig ismét a Gyáli Liliom Óvoda nevelőtestületének tagja 
volt. 
 



 

 
2004. szeptemberétől- 2006. júniusáig a Liliom Óvoda tagóvoda vezető helyettese. 
 
2006. júliusa óta a Gyáli Tulipán Óvoda megbecsült tagja. 
 

- Munkaközösség vezetőként, több évig volt a tehetséges gyerekek kreatív műhelyének 
tevékeny résztvevője, valamint pályázatok és újságcikkek írásában aktívan segítő 
munkatárs. 
 

- 2014-2017-ig vezető helyettesi szerepet töltött be óvodánkban.  
 

Munkáját odaadóan, mindig szívvel-lélekkel végezte. 
Megértő és empatikus személyisége a dolgozók, a gyermekek és a szülők is felé pozitívan 
hatott. Nagyon fontos „volt” számára a nyugodt szeretetteljes környezet.  
 
2017 szeptemberében, nyugdíjba vonulásakor nagy űrt hagyott közösségünkben. 
Mindenkinek hiányzott kedves mosolya, bátorító odaadása. 
 
2018    szeptemberében megbízási szerződéssel, nyugdíj mellett újra munkába állt, óvodánk 
segítségére sietett, a  pedagógus létszámhiány csökkentése érdekében. 
 
Azóta is aktív tagja a közösségünknek, minden gyermek ismeri, mindig abba a csoportba 
megy, besegíteni ahol szükség van. 
 
 
A pedagógus pályán eltöltött több mint, 35 szakmai év eltöltése után is, megújulásra képes, új 
dolgok megismerésére és befogadására még most is nyitott. Ezeket, az ismereteket 
mindennapi munkájába beépíti és alkalmazza.  
 
 
Mindezek alapján Balogh Istvánnét nevelőtestületünk érdemesnek találja a Gyáli 
Közoktatásért Díj elnyerésére. 
 
 
 
Gyál, 2021-03-31 
 
 
 



Tisztelt Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda! 

 

A 2021. évi Gyáli Közoktatásért Díjra, Kozma Áron a Gyáli Eötvös József Technikum tanárát 
javaslom. 

 

Köszönettel 

Vinnai Tibor 

 


