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1. Javaslat a gyáli óvodák 2023-2028-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési 
programjainak elfogadására  

2. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda körzethatárainak kiegészítésére, módosítására 
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ú kivett út művelési ágú ingatlanok elnevezésére és 6659 hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú ingatlan 
átnevezésére 
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Tárgy: Javaslat a gyáli óvodák 2023-2028-ig tartó 

továbbképzési időszakra vonatkozó 
továbbképzési  programjainak elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 62. § (1) bekezdés k) pontja alapján 
a pedagógusnak joga van részt venni a pedagógus-továbbképzéseken, valamint joga van arra, hogy folyamatosan 
képezze magát. 

Az Nkt. 62. § (2) bekezdés szerint a pedagógus kötelezettsége, hogy hétévente legalább egy alkalommal 
továbbképzésen vegyen részt. Megszüntethető – alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 
pedagógusnak a közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vesz részt, vagy 
tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés ez első minősítés előtt kötelező. Mentesül a 
továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltött az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt 
venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól 
és kedvezményeiről szóló 277/1997. kormányrendelet (továbbiakban: Ptr.) 4. § (1) bek. szerint a pedagógus 
továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, 
amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen 
foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez.  

A Ptr. 4. § (2) bekezdés szerint a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését 
követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, 
augusztus hónap utolsó munkanapjáig részt vesz a kötelező hétévenkénti továbbképzésben. 

A Ptr. 10. § (1) bekezdése szerint a szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben 
megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó 
feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, 
továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben 
hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. 

A Ptr. 1. § (2) bek. előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetője középtávú, öt évre szóló 
továbbképzési programot készít, a továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérést követően 
a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján 
kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó napján fejeződik be. 

A Ptr. 1. § (3) bekezdés szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására 
egy nevelési évre szóló beiskolázási tervet készít minden év március 15-ig a szakmai munkaközösség 
közreműködésével. A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt be kell szereznie a 
közalkalmazotti tanács véleményét. 

A Ptr. értelmében a fenntartó ellenőrzi a beiskolázási terv pedagógiai programmal való összhangját, valamint a 
törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. 

Az előterjesztés mellékletét képező továbbképzési- és beiskolázási terveket az intézményvezetők a hatályos 
szabályozásnak megfelelően készítették el, azok az előterjesztés 1., 2., és 3. mellékleteként olvashatók. 

A továbbképzési programok a Helyi Pedagógiai Programokkal összhangban vannak, azok felülvizsgálata során 
törvényességi hiányosságok nem merültek fel. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. megismerte és elfogadja a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli 
Tulipán Óvoda 2023-2028 továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési programjait, 

2. felkéri az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon képzéseken való részvételét 
támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási tervben, melyek a pedagógusok munkaköréhez szorosan 
kapcsolódnak és a minőségi óvodai nevelést segítik elő. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. március 1. 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 



































































 
 
 
 
 
 

Gyáli Tátika Óvoda 
 
 
 
 
 

 

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

OM 032992 

 
2023. szeptember 1. – 2028. augusztus 31. 



A Továbbképzési program célja: 
Olyan ütemezett, tervszerű képzés megvalósítása, amely hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, 
annak érdekében, hogy a dolgozók minél színvonalasabb, hatékonyabb és eredményesebb munkát 
tudjanak végezni. 
Érvényességi köre: Az intézmény nevelőtestülete. 
Időtartama: 2023. szeptember 1. – 2028. augusztus 31. 

Elfogadási kötelezettség: Nevelőtestület 
Ellenőrzési jogkör: Fenntartó 
Jogszabályi háttér: 

• 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (Nkt. 62.§ (2) bekezdés) 
• 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 
• 346/2013.(IX.30.) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról 

 
Általános elvek (277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 4.§.) 

• A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – 
továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 
pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából 
nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés 
előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. 
életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus- szakvizsgát 
tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

• A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább 120 tanórai 
foglalkozásokon való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. 

• A szakvizsgára történő felkészülésbe, illetve továbbképzésre – kivéve, ha a részvételt a munkáltató 
elrendeli – az érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. 

• A pedagógus minden év március 1-jéig írásban kéri felvételét a Beiskolázási tervbe történő 
felvételre, melyre a munkáltató 8 napon belül írásban válaszol. 

• A továbbképzésbe (amennyiben az anyagi forrás biztosítható) bekapcsolódhatnak a felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak is. 

• A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésen, ha már teljesítette a 120 órát, illetve elmúlt 55 
éves, abban az esetben, ha az intézmény érdeke megkívánja, illetve ha az anyagi fedezet 
biztosítható. 

• Intézményünkben fontos alapelv, hogy a Továbbképzési program megvalósulása során is a 
szakmaiság az idő-, és költséghatékonyság együttes érvényesülésére törekszünk. 



A Továbbképzési programot meghatározó dokumentumok 
Az intézmény 2023-2028 időszakára szóló Továbbképzési programjának elkészítése során az alábbi 
dokumentumokat vettük figyelembe. 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelveket és célokat különös tekintettel az alábbiakra: 
a. az integráció segítése, 
b. az SNI, BTM- es gyermekek ellátása, 
c. tehetséggondozással, felzárkóztatással kapcsolatos feladatok ellátása 
d. módszertani megújulás 

 

Szakmai háttér: 

1. A módosított Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelvek, célok és feladatok határozzák meg, 
melynek tartalmi elemei: 

• gyermekközpontú szemlélet 
• családias légkör 
• alapkészségek fejlesztése 
• egyéni képességfejlesztés 
• hátránykompenzálás 
• tehetséggondozás 

 
2. A Nemzeti Fejlesztési Alapprogramban meghatározott célok, feladatok: 

• alapkészségek fejlesztése 
• a munkaerőpiac által fontosnak ítélt kompetenciák fejlesztése (élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges kulcskompetenciák fejlesztése, együttműködési képesség, szociális képességek) 
• az oktatás minőségének javítása, különös tekintettel az értékelési-, mérési rendszerre épülő 

folyamatos fejlesztés biztosítására 
• információs, kommunikációs technológiák megismerése, alkalmazása 
• az integráció, az együtt- nevelés, a hátrányos helyzetű tanulók speciális megsegítéséhez 

szükséges képességek fejlesztése 
• a pedagógus-szakma megújítása: módszertani kultúra, differenciált értékelés fejlesztése, 

szöveges értékelés elsajátítása. 
 

A továbbképzési program részei: 
1. A szakvizsgára vonatkozó alprogram 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
3. Finanszírozási alprogram 
4. Helyettesítési alprogram 

 
1. A szakvizsgára vonatkozó alprogram 
A továbbképzési kerettől függően ötévente, 1 fő szakvizsgára történő felkészítését tudnánk esetleg 
biztosítani. 
Előnyben részesül az a pedagógus aki: 

• az intézményértékelési, önértékelési képzési formákon részt kíván venni, 
• fejlesztő-pedagógiai végzettség megszerzése, 

• olyan szakvizsga területet választ, amely az intézmény érdekeinek megfelelő és a 
pedagógiai programban megfogalmazott célok teljesülését segíti. 



• előnyt élveznek azok a kollégák, akik legalább hét évvel ezelőtt szereztek diplomát és 
legalább öt éve dolgoznak intézményünkben. 

• a szakvizsgára felkészítő, azzal egyen értékesíthető képzések közül az 5 éves ciklus alatt 
támogatandó képzések: 

 
 

Téma Tervezett részvétel Tervezett év Kezdés Végzés idő 
fő munkakör 

Drámapedagógia 1 óvodapedagógus 2026 2026.09.01. 2028.06. 
 

Óvodánk a Tevékenységközpontú Programmal működik. A minősítések elkészítése után az óvodavezetés 
szükségesnek ítélheti meg egy – egy kolléga fejlesztését az általa kevésbé preferált területen, a hatékonyabb 
munkavégzés, a személyes fejlődés érdekében. Ezen továbbképzések költségeit a hatályos törvényi előírások 
és az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével támogathatja. 

 
Nevelőtestületünk határozata értelmében olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, melyeken szervesen 
illeszkednek óvodai nevelőmunkánkhoz. A jelenleg hatályos törvény értelmében a képzések anyagi 
támogatása az éves költségvetésből finanszírozható, amelyet a képviselő testület elfogadásával érvényes. A 
jelen szabályozás szerint 80 % térítésre van mód, valamint tanulmányi szerződés kötése szükséges szakvizsga 
esetén. 

 
 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
 

A 120 órás továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére és 
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő-oktató munka során a gyermekekkel való közvetlen 
foglalkozás megtartásához. 

Előnyben részesül az a pedagógus, aki: 

• egy-egy műveltségterületen történő ismeretbővítésre vállalkozik 
• módszertani ismereteinek megújítására törekszik 
• sajátos nevelést igénylő tanulók megítéléséhez szükséges ismeretek megszerzését 

vállalja (fejlesztő-pedagógia, mozgásterápia, autizmus spektrum zavarai) 
• olyan továbbképzési területet választ, amely az intézmény érdekeinek megfelelő és 

a pedagógiai programban megfogalmazott célok teljesítését segíti elő 
• amennyiben a pedagógus az OM által teljesen vagy részben támogatott 

továbbképzéseket választja 
• a tehetség felismerését, a tehetséggondozását elősegítő képzésre jelentkezik. 

 
A pedagógusok csak az OM által engedéllyel rendelkező továbbképzések közül választhatnak. 

 
 

3. Finanszírozás alprogram a szakvizsgához /mestervizsgához, továbbképzéshez 

Szakvizsgára való felkészülés, és tanfolyami továbbképzés esetén a támogatás mértéke függ az intézmény 
anyagi lehetőségeitől, a jelentkezők számától, a képzés árától, valamint az állami továbbképzési támogatás 
mértékétől. 

• A munkáltató a fenntartó által biztosított normatíva felhasználásával hozzájárulhat a 
szakvizsgára/mesterkurzusra történő felkészítés és a továbbképzés költségeihez. 

• A költségvetés által biztosított hozzájárulás tervezését, felhasználását az alábbi prioritások 
szerint végezzük: 



-  A képzésen résztvevő, távollévő dolgozó (k) helyettesítéséhez szükséges költségek 
tervezése. 

-  A képzés részvételi díjának támogatása amennyiben az anyagi fedezet költségvetésen 
kívüli forrásokból biztosítható. 

-  Egyéb költségek: utazási költségtérítés, szállásköltség, étkezés, könyv, könyvtári 
beiratkozás, regisztrációs díj, 

 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (4) A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható 

a) a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek fedezéséhez, beleértve a (3) bekezdésben 
meghatározott kiadásokat, 
5 b) a szakvizsgára történő felkészítésben, beleértve a közoktatásról szóló törvény 128. §-ának (8) 
bekezdése alapján a szakvizsgával egyenértékű végzettség, tudományos fokozat, doktori cím 
megszerzésére történő felkészülést, és az e rendelet 5. §-ában felsorolt továbbképzésben való részvétel 
díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja stb.) 
kifizetésének munkáltatói támogatásához, 
c) a b) pont szerinti továbbképzést teljesítők anyagi elismeréséhez, 
d) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, 
szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja, kötelező jegyzetek, segédanyagok ára 
stb.) kifizetésének munkáltatói támogatásához. 

 
4. Finanszírozás alprogram a szakvizsgához/mestervizsgához, továbbképzéshez 

Szakvizsgára való felkészülés, és tanfolyami továbbképzés esetén a támogatás mértéke függ az intézmény 
anyagi lehetőségeitől, a jelentkezők számától, a képzés árától, valamint az állami továbbképzési támogatás 
mértékétől. 

• A munkáltató a fenntartó által biztosított normatíva felhasználásával hozzájárulhat a 
szakvizsgára/mesterkurzusra történő felkészítés és a továbbképzés költségeihez. 

• A költségvetés által biztosított hozzájárulás tervezését, felhasználását az alábbi prioritások 
szerint végezzük: 

•  A képzésen résztvevő, távollévő dolgozó (k) helyettesítéséhez szükséges költségek 
tervezése. 

•  A képzés részvételi díjának támogatása amennyiben az anyagi fedezet költségvetésen 
kívüli forrásokból biztosítható. 

• Egyéb költségek: utazási költségtérítés 
 
 

A pedagógusok csak az OM által engedéllyel rendelkező továbbképzések közül választhatnak. 
- A pedagógus olyan továbbképzésen vesz részt, amely a munkáltató által meghatározott 

munkakörhöz kapcsolódóan a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, 

- A továbbképzésekbe bekapcsolódó pedagógusok számára az intézmény órakedvezményt nem 
ad. 
A helyettesítések számát a lehető legkevesebbre kell csökkenteni a következő módon: 

Előnybe kell részesíteni azokat a képzéseket, amelyek nem nevelési idő alatt zajlanak. 

- A helyettesítés megszervezése során a következő szempont élvez prioritást: egyenletes 
nevelőtestületi terhelés 

- A helyettesítéseket a tagóvoda önállóan oldja meg. 



Gyáli Tátika Óvoda 2023 – 2028 időszak pedagógus továbbképzési terve 
Téma Tervezett részvétel Tervezett év 

 fő név 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
  . . . . . . 

Pek-torna - mozgásfejlesztő 
pedagógus továbbképzés - 120 óra 

1 Erdei Bernadett 
Viktória 

    *  

Az autizmus, felismerése, terápiás, 
kognitív viselkedésterápiás és 
pszicho – edukatív megközelítése a 
szülők és a társszakmák  
együttműködésével 

1 Finta Tünde  *     

Zenei játékok a 3-9 évesek  
élményalapú, komplex, kreatív 
fejlesztésének szolgálatában 

1 Fejes Marika *      

Alapozó Terápia: Módszer a 
gyermeki idegrendszer mozgásos 
érzékszervi fejlesztésére – TSMT - 
torna 

1 Mitku Katalin   *    

A drámajáték, mint a tanulás  
meghatározó eleme 4-10 éves korban 

 Nagy Imréné *      

„Így tedd rá” Komplex fejlesztő 
pedagógia – Néptánc, népi játék 

1 Nádasdi Judit     *  

Játékpedagógia 2 Fejes Marika *      
 

Jókor, jó helyen: IKT alkalmazása az 
óvodában 

 
1 

Szőnyi Judit 
Szőnyi Judit 

*   
* 

Óvodás és iskolás gyermekek körében 
előforduló pszichés zavarok felismerése 1 Finta Tünde  *  

és kezelése      

ZOO PEDAGÓGIA 1 Székely Beáta     *  
Kezdő citera kurzus 1  *  

Pályázatíró képzés 2 Nádasdi 
Lászlóné 
Székely Beáta 

   *   
 
* 

„Néphagyomány-éltetés az óvodai 
nevelésben” SKANZEN 60KR 

1 Békefi Ilona      * 

Iskolára hangoló: az óvoda- 
iskola átmenet módszertani 
kérdései – továbbképzés 
óvodapedagógusok számára 

 1 Szőnyi Judit  *    * 

Differenciálás az óvodában. 
Kézműves tevékenységek az 
óvodában 

1 Szőnyi Judit *      
1 Finta Tünde  *     

Autizmus alapítvány 
30kr.továbbképzése 

1 Kovács Katalin *      

Vitamintorna.120 óra 1 Buzás Andrea    *   
 
 
 

1. számú tábla: Nyilvántartás a pedagógus szakvizsga, és továbbképzés adatairól 
Ez a táblázat valamennyi, pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó számára kitöltendő. 
E táblázat mellé a táblában felsorolásra kerül: 

• az alapvégzettséggel, szakképzéssel kapcsolatos adatok, 
• a pedagógus szakvizsgával kapcsolatos adatok, 
• a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos adatok, 

https://raabe.hu/trainings/d-aut/
https://raabe.hu/trainings/d-aut/
https://raabe.hu/trainings/d-aut/
https://raabe.hu/trainings/d-aut/
https://raabe.hu/trainings/d-aut/
https://raabe.hu/trainings/peze_bl001-2022/
https://raabe.hu/trainings/peze_bl001-2022/
https://raabe.hu/trainings/peze_bl001-2022/
https://raabe.hu/trainings/drama/
https://raabe.hu/trainings/drama/


Beiskolázási terv 
 

A beiskolázási terv elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályozás a 277/1997.(XII.22.) 

Kormányrendeletben található. A tervet az intézményvezető készíti el a szakmai munkaközösség, ennek 

hiányában nevelőtestület közreműködésével. A tervet minden év március 15- ig kell elkészíteni egy 

nevelési évre. A beiskolázási terv elfogadása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie a közalkalmazotti 

tanács véleményét. 

A beiskolázási terv az alábbi adatokat tartalmazza: 

• azoknak a pedagógusoknak a nevét és munkakörét, akik részvételét betervezték 

• a várható kezdő és befejező időpontot 

• a várható távollét idejét 

• a helyettesítés rendjét. 
 

A beiskolázási terv elfogadásánál előnyben kell részesíteni azt, 

• akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje vanhátra 

• akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte 

• aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. 
 

A beiskolázási terv összeállításánál a fent felsorolt szempontok sorában az előbb álló csoportba tartozó 

pedagógusok előnyt élveznek. 

A tervbe az vehető fel, aki írásban kérte azt, és megfelel a továbbképzés részvételi feltételeinek. Nem 

tagadható meg annak a pedagógusnak a felvétele, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a 

hétévenkénti továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez. 

Az intézményvezető értesíti a jelentkezőt, hogy felvételt nyert-e vagy sem. 
 

A beiskolázási folyamat leírása: 
1. minden év elején és az év közben is információgyűjtés 
2. november.25. végleges terv készítése 
3. január 04. Nevelői testület dönt a tervezeti célokról, megvalósíthatóságáról és elfogad 
4. március 10-ig pénzügyi lehetőségek egyeztetése 
5. határozatba foglalja a kérelem elfogadása 
6. jelentkezések 
7. éves tervhez igazítás 
8. helyettesítés megszervezése 
9. számlákat 3 napon belül leadni 
10. tanúsítvány bemutatása 
11. továbbképzés tapasztalatairól nevelőtestület tájékoztatása 
12. Megszerzett képesítés hasznosításáról az intézményvezető köteles gondoskodni 



JEGYZŐKÖNYV 

Helyszín: Gyáli Tátika Óvoda , Gyál, Klapka György u. 5. szám alatti hivatalos helyiségében; 

Ideje: 2022.01.04. napján 10. órakor megtartásra került nevelőtestületi értekezletről. 

Jelen vannak: Székely Beáta jegyzőkönyvvezető 
Csizmadiáné Izeli Anikó jegyzőkönyv hitelesítő 
Csatolt jelenléti ívet aláírók. 

1. Az értekezletet megnyitotta: Karap Erzsébet óvodavezető 
2. Az értekezlet napirendje: Az intézmény Továbbképzési programjának elfogadása. 
3.A Beiskolázási terv megvitatása. 

 
Felszólalók: 
Karap Erzsébet óvodavezető ismertette a továbbképzési tervet. 2022.01.04. -én az intézmény valamennyi 
nevelőtestületi tagja megkapta. Az előzetes véleményalkotásra és módosítási javaslat eljuttatására 7 napjuk 
állt rendelkezésre. 
A továbbképzési programhoz nem érkezett indítvány nem érkezett további módosító indítvány. 

 
Határozathozatal: 
A jelenlévők: nyílt szavazás formájában a Gyáli Tátika Óvoda Továbbképzési programját, és Beiskolázási 
tervét elfogadta. 

20fő: Igen 
0 fő: Nem 

Tartózkodás nem volt. 
 

Jegyzőkönyv lezárva: 2022.01.04. 12. órakor. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Székely Beáta Csizmadiáné Izeli Anikó 
Jegyzőkönyv-vezető Jegyzőkönyv hitelesítő 



ZÁRADÉK 

Az intézmény 2023-2028 időszakra szóló Továbbképzési Programját a nevelőtestület megismerte, az 

abban foglaltakat elfogadta. 

 
 

Gyál, 2022.01.04. 
 
 
 
 
 
 

……………….…. …………………………. 
Székely Beáta Nagy Imréné 
Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezető-óvodapedagógus 

 
 
 
 

………………………….. 
Karap Erzsébet 
Óvodavezető 

 
 
 
 
 
 

Az intézmény 2023-2028 időszakra szóló Továbbképzési Programját a Gyál város Intézmény fenntartója 

megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyta. 
 

Gyál, 2022.01.04. 
 
 

……………………………. 
 

Fenntartó 



1. számú tábla:  

Kimutatás a szakvizsgát végzettekről és a továbbképzéseken való részvételről. 
2023-2028. 

 

 
 
Pedagógus neve 

 
 
OM száma 

 
 
oklevél megszerzése 

 
 
Képzési időszakok 

 
 
Újabb képzési ciklus 

 
 
megjegyzés 

Dr. Arányiné Mócsán Mária 73231302748 1985.07.20 
  

60 éves mentesül 

Békefi Ilona 73053412301 2012.01.04 2019.09.01-2026.08.31 8 óra 
 

 
 
Buzás Jánosné 

 
 

76711988934 

 
 

1998.01.22 

 
2004.01.01-2011.12.31 
2012.01.01-2019.12.31 

 
 
2020.01.01-2026.12.31 

 

Csebzánné Hiripi Ibolya 78213341845 1976.06.25 
  

66 éves mentesül 

Csizmadiáné Izeli Anikó Judit 74904104039 2008.06.05 
  

56 éves mentesül 

Erdei Bernadett Viktória 73227911912 2019.06.19 
 

2027.01.01-2033.12.31 
 

Finta Tünde 
 

2002.06. 2009.01.01. 2016.01.01-2023.01.01. 
 

Jeney Andrea Ildikó 73072456926 1989.07.07 
  

58 éves mentesül 

Karap Erzsébet 72273678726 1999.01.30 
  

57 éves mentesül 

Kassai Katalin Erzsébet 74496293079 2001.06.22 
 

2022.01.01 1 év múlva mentesül 

Katona Lászlóné 79719798350 1988.07.04 
  

57 éves mentesül 

Kovácsné Garai Zsuzsanna 
Erzsébet 

 
78272786668 

 
1981.06.15 

   
57 éves mentesül 

Kovács Katalin 
   

2017.01.01-2024.01.01. 
 

Lukovszkiné Kiss Lívia 73280079974 1985.06.15 
  

57 éves mentesül 

Mátyók Péterné 72110710870 2007.06.14 
  

57 éves mentesül 

Mitku Katalin 73237396124 2017.06.21 
 

2025.01.01-2031.12.31 
 

Nagy Imréné 
    

58 éves mentesül 

 
 
Nádasdi Lászlóné 

 
 

72522961097 

 
 

1997.06.30 

1998.01.01-2004.12.31 
2005.01.01-2012.12.31 
2013.01.01-2019.12.31 

 
 
2020.01.01-2026.12.31 

 

 
 
Oláhné Szatmári Tünde 

 
 

76338792611 

 
 

1985.06.11 

1998.01.1-2004.12.31 
2005.01.01-2012.12.31 
2013.01.01-2019.12.31 

 
 
2020.01.01-2026.12.31 

 

Sarkady Pálné Fejes Mária 
Beáta 

 
72110274647 

 
2007.06.13 

 
2014.01.01-2020.12.31 

44 óra  

 

Székely Beáta 

 

75643229663 

 

2012.06.21 

  

2020.01.01-2026.12.31 

 

 
Szőnyi Judit 

 
71658565861 

 
2000.06.13 

2007.01.01-2013.12.31 
2014.01.01-2020.12.31 

 
14 óra 

 

 
 

Tóthné Fadgyas Melinda 

 
 

74233693982 

 
 

1985.06.12 

1998.01.01-2004.12.31 
2005.01.01-2012.12.31 
2013.01.01-2019.12.31 

 
 

2020.01.01-2026.12.31 

 
 

2 év múlva mentesül 

Tóth Edina 
 

2017.06. 
 

2017.01.01.2023.12.31 
 

 
 

Winkler Edit Irén 

 
 

79100847561 

 
 

2003.06.13 

2004.01.01-2010.12.31 

2011.01.01-2016.12.31 
2017.01.01.2023.12.31 

 
 

5 óra 

 
 

2 év múlva mentesül 

 
 
 

Gyál, ………év…………..hónap…………nap …………………………………. 
 

Intézményvezető 



MELLÉKLETEK 
 

1. Jelentkezési lap szakvizsgára, továbbképzésre 

2. Értesítés a beiskolázási tervbe történő felvételről 

3. Értesítés a beiskolázási tervbe történő elutasításról 

4. Beiskolázási terv minta 



Jelentkezési lap pedagógus továbbképzésre 
 

Tisztelt Óvodavezető! 
 

Alulírott,……………………………………(alkalmazott-neve)… ................................. (munkaköre), 

hivatkozásul a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) korm. rendeletre kérem felvételemet a 

………/… ....... nevelési év Beiskolázási tervébe. 
 

Név:  
Születési adatok:  
Anyja neve:  
Lakcím:  
Munkahely:  
Beosztás:  
Végzettsége(i):  
Továbbképzésen szerzett pontok 
száma: 

 

Legutóbbi továbbképzés témája, 
befejezésének dátuma: 

 

 
A továbbképzés megnevezése 

 

Megnevezése:  
Helyszíne:  
Időtartama:  
Kezdete, várható befejezése:  

Ütemezése (hány alkalommal, 
mely napokon): 

 

Hasznosíthatósága:  

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben kérelmemre felvételt nyerek a ………/……….nevelési év 

Beiskolázási tervébe és intézményi támogatásban részesülök, visszafizetési kötelezettség terhel a 

jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

17.§.(8)-(9) bekezdés, (2012.évi I. törvény 285. §). 
 

Gyál, ………év… ............. hó……nap  
 

……………………..……………………… 
Óvodapedagógus 



Értesítés a beiskolázási tervbe történő felvételről 
 
 
 
 

Tisztelt .............................................................. ! 
 
 
 

Örömmel tájékoztatom, hogy az intézményvezetés döntése értelmében bekerült a …..…/. ..........tanév 

beiskolázási tervébe, melynek értelmében részt vehet / folytathatja a 

…………………………...……………………………………….. továbbképzésen / szakvizsgán. 
 
 
 
 
 
 
 

Gyál, ……év……………hó… ........ nap 
 
 
 
 
 

PH …………………………… 
Óvodavezető 



Értesítés a beiskolázási tervbe történő elutasításról 
 
 
 
 

Tisztelt… ......................................................... ! 
 
 
 

Sajnálattal tájékoztatom, hogy az intézményvezetés döntése értelmében nem került be a 

……../… ..... tanév beiskolázási tervébe. 
 
 

Az általad megjelölt ……………………………………továbbképzésen való részvételhez nem áll 

módomban biztosítani a 227/1997. (XII. 22.) Kormány rendelet 16.§ (4) bekezdésében és 17.§-ában 

meghatározott kedvezményeket és juttatásokat. 

 
 

Indokaim az alábbiak: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Gyál, ……év…………hó… ............ nap 
 
 
 
 

PH …………………………… 
Óvodavezető 



Beiskolázási terv minta 
 
 

Kt. 17.§ (6) bekezdés értelmében kérem, jelentkezzen a 20…/20….-es nevelési évben milyen 
továbbképzésbe kíván részt venni. 
A továbbképzés teljesítéséről a 277/1997. XII. ) Korm. rendelet 1 §, - (1 – 19) bekezdés rendelkezik. 

 
Név Továbbképzés 

megjelölése 
Kezdő 

várható 
időpontja 

Várható 
távollét 
ideje 

Helyettesítés 
rendje 

Finanszírozás 
támog 
atás - 
% 

önrész 
- % 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Gyál, ……év…………hó… ............ nap 
 
 
 
 

PH …………………………… 
Óvodavezető 



 
 

- 0 - 
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Középtávú Továbbképzési Program 
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Gyáli Tulipán Óvoda 
2360 Gyál, Tulipán u.23. 

Tel./Fax.: 29/341-544 
e-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu 

 Adószám: 16936201-2-13 
OM azonosító: 200771 

 
                                                                                               Iktatószám: 138/2022.  
 

Gyáli Tulipán Óvoda 
Középtávú Továbbképzési Program 

 
2023. 09. 01. – 2028. 08. 31-ig 

Intézmény OM- azonosítója: 
 
200771 

Intézményvezető: 
 

Érvényessége: 
 2023. 09. 01. - 2028.08.31. 

Legitimációs eljárás  
 
1/2022. (II.24) határozat számon a 
nevelőtestület elfogadta: 
 
…………………………………… 
 
 
 
 

 

Közalkalmazotti Tanács Elnöke: 

……………………………………………. 

 

 

 

p.h. 
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Tartalomjegyzék 
 
 
Fedlap 
 
Legitimációs záradák  (1) 
 
Tartalom ( 2 ) 
 
Törvényi szabályozás ( 3 ) 
 
5 éves Továbbképzési Program  (14) 
 
 Szakvizsgára vonatkozó alprogram  (22 ) 
 
Szakvizsgára vonatkozó alprogram finanszírozása  (22 ) 
 
Finanszírozási, Helyettesítési alprogram  (24 - 32) 
 
Közalkalmazotti Tanács véleménye  (33 ) 

Mellékletek 

- Érvényességi rendelkezések 
- Záró rendelkezések 
- Határozat 
- Jegyzőköny 
- Jelenléti  
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Törvényi szabályozás 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (3) 
bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1)1 A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (2) 
bekezdésében szabályozott továbbképzés (a továbbiakban: továbbképzés) megtervezésére, megszervezésére. 

(2)2 A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program 
figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot 
a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember 
hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési 
időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy 
alkalommal kerülhet sor. 

(3)3 A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. 
A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos munkakörben 
foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési 
időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. 

(4) A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács 
véleményét. 
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(5) A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei: 

a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 

b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 

c) a finanszírozási alprogram, 

d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

(6) A továbbképzési program (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott részeit külön-külön, a c) és d) pontjában meghatározott részeit az a)-
b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni. 

(7)4 A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást 
nyújt. 

(8)5 A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi 

a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját, 

b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és 

c)6ha a nevelési-oktatási intézményt nem a tankerületi központ tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak 
megtartását. 

 (10)8 A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a 
továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak. 

3. § (1) A szakvizsgára történő felkészülésbe, illetve a továbbképzésbe - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt 
jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. 
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(2)10 A tankerületi központ a fenntartásában működő köznevelési intézmények esetében a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerén 
keresztül megszervezi a szakvizsgára történő felkészítésben vagy a továbbképzésben részt vevő pedagógus helyettesítését. 

 

A TOVÁBBKÉPZÉS  

A továbbképzés teljesítése 

4. § (1)11 A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a 
nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény 
tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer 
működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. 

(2)12 A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától 
addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2) bekezdésében 
szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés). 

(3)13 Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan 
továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és 
jártasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai 
megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

(4)14 A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a 
vezetői jártasságok elsajátításához (a továbbiakban: vezetőképzés). 

(5)15 A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, illetve már 
teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit. 
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5. §16(1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az 
előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 

(2) A hétévenkénti továbbképzés - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – teljesíthető 

a)17a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó, 

aa) a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél, 

ab) a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet 
biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél, 

ac) a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy 
szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, tanítói szakképzettség megléte esetén további, a képzési és kimeneti követelmények szerinti 
műveltségi terület követelményeinek teljesítését igazoló oklevél, 

ad) a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, 
szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett 
felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél, 

ae) az Nkt. 98-99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, 

af) a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) 42. § (2) bekezdése szerinti részismeret 
megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat, 

ag) a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető, komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló 
okirat, 
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ah) az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében az informatikai írástudást szolgáló Európai 
Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat, 

ai) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat, 

aj) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, 
kulturális területre vonatkozó képzések, szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél és 

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, 

e)20a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség 
számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével 
történik. 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában felsoroltakon való részvétellel akkor lehet teljesíteni a továbbképzés követelményeit, ha a munkáltató az elvégzést 
tanúsító okirat vagy a képzési program és a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja, feltéve, ha annak ideje legalább öt 
hét. Ha a továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi időt naponként hat tanórai foglalkozásként kell beszámítani a hétévenkénti 
továbbképzés teljesítésébe. 

(8) Szakmai megújító képzésnek minősülnek - az ag) és ah) pont kivételével - a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában felsoroltak. 
Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás 
felkészítést biztosító minden olyan képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést folytató 
felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik, és biztosítja a 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását. A 
pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai 
megújító képzésnek. 

(9)21 Vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára 
történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a 
közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden 
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olyan képzés, amely biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű 
pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását. 

6. § (1) A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben 
vehet részt a továbbképzésben. A munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki a 4. § (2) bekezdése 
alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben. 

(2) A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő 
és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. 

(3)22 A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt, 

a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 

d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

(4) A beiskolázási terv összeállításánál a (3) bekezdésben előbb álló csoportba tartozó megelőzi az utána következő csoportba tartozót. 

(5)23 A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi 
(részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a 
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 

(6)24 A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet. 

(7) A (3)-(6) bekezdésben foglaltak tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van helye. 
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 (9)26 Az e §-ban meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az ehhez fűződő 
munkáltatói kedvezményekre. 

(10) A továbbképzés szervezője írásban tájékoztatja a továbbképzés feltételeiről a továbbképzésre jelentkezőket. 

A pedagógus-továbbképzési program engedélyezése28 

7. §29(1)30 A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésként olyan továbbképzés vehető 
figyelembe, és a köznevelési intézmény továbbképzési programja, illetve a beiskolázási terve - az e rendelet 5. §-ának (2)-(3) bekezdésében 
felsoroltak kivételével - csak olyan továbbképzést tartalmazhat, amelynek programját az e rendeletben meghatározott eljárás keretében az oktatásért 
felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott (a továbbiakban: alapítási engedély). Az alapítási engedély öt évre szól. 

A PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA 

A pedagógus-szakvizsga jellege és részei 

10. § (1)78 A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, 
elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára 
való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben 
hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. 

(2)79 A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakirányú továbbképzés keretében történik. 

12. § (2) A szakvizsgára történő felkészítésben szerzett oklevelet el kell fogadni minden olyan esetben, amikor a pedagógus-szakvizsga letétele 
alkalmazási feltétel, függetlenül attól, hogy az oklevelet melyik felsőoktatási intézmény állította ki, továbbá, hogy az oklevél tulajdonosa a 
pedagógus-szakvizsga letételekor milyen pedagógus-munkakörben dolgozott, illetve a pedagógus-szakvizsga letétele után milyen pedagógus-
munkakörben helyezkedik el. 

A szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel szervezése 
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13. § (1) A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító 
felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. 

(3)86 Szakmai gyakorlatként - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 
tényleges munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni. A szakmai gyakorlat idejének a számításánál figyelembe kell venni a nem iskolai 
gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatás vezetői munkakörben eltöltött időt. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a 
közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. Nem számítható be a szakmai gyakorlat 
időtartamába a pedagógus-munkakörben eltöltött időnek azaz időtartama sem, amely alatt a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a kötött 
munkaidő huszonöt százalékát. 

14. § (1) A szakvizsgára vonatkozó alprogramban tantárgyanként meg kell tervezni a részvételi létszámot. 

(2)87 A beiskolázási tervben fel kell tüntetni a jelentkező nevét, lakcímét, az alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, munkakörét, 
szakmai gyakorlatának idejét és helyét. 

(4)89 A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, illetőleg akinek részvételét a munkáltató elrendelte. 

(5)90 A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve a kihagyásról írásban értesíti az érintettet. 

(6)91 Az (5) bekezdésben foglaltak tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van helye. 

(7) A beiskolázási terv tekintetében alkalmazni kell a 6. § (8) bekezdésében foglaltakat. 

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

Pénzügyi rendelkezések 

16. § (1)93 A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. 
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(2)94 A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett 
költségeket a résztvevő viseli. 

17. §96(1) A finanszírozási alprogramban kell megtervezni 

a) a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket, 

b) az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait és 

c) a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.) támogatására szolgáló összeget pedagógusonként. 

(2) Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való 
hozzájárulás - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál. 

(3) Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj teljes összege finanszírozható. 

(4) A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha 

a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül biztosítani tudja, 

b)97az ehhez szükséges fedezetet - a tankerületi központ által fenntartott intézmény kivételével - a köznevelési intézmény saját forrásaiból 
biztosítani tudja, 

c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy 

d) a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási 
gondok megoldását szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének 
rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött. 
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(5) Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és 
költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább a nevelési-oktatási intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre átlagosan 
fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben. 

(6) A továbbképzésben, illetve a szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése esetén a (2) bekezdésben meghatározottakon túli 
kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie. 

(7) Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb költségek összegét, a munkáltató kikötheti, 
hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok a köznevelési intézmény tulajdonába kerülnek. 

(8) A munkáltató - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 285. § (2) bekezdésében szabályozott fizetési felszólítással - a 
helyettesítésre fordított kiadásai, valamint a (2) és (3) bekezdés alapján a továbbképzésben és a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek 
kifizetett munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket. E rendelkezések 
alkalmazásában nem teljesíti az előírt követelményeket az, aki a képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által meghatározott ideig nem szerzi 
meg az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a 6. § (11) bekezdésében meghatározott tanúsítványt, illetve 
nem készíti el az 5. § (4)-(6) bekezdése szerinti beszámolót. 

(9) A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha a (8) bekezdésben meghatározott időn belül a 
munkavállaló a munkaviszonyát, a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, vagy a munkáltató munkavállaló esetén a 
munkaviszonyt rendkívüli felmondással, közalkalmazott esetén a közalkalmazotti jogviszonyt nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel 
megszüntette. 

(10) Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési intézményben, illetve a köznevelés irányításában 
helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést, illetve a pedagógus-szakvizsgára való felkészülést. 

(11) A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben foglaltakat kell alkalmazni. 

 (5)101 Az igazgatási szolgáltatási díj a Hivatal és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium e rendeletben meghatározott 
engedélyek kiadásával, továbbá az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő feladatainak ellátására, a személyi és tárgyi kiadások fedezetére, 
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illetve a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet 8. §-ában megfogalmazott feladatokra 
használható fel. 

Vegyes rendelkezések 

19. § (2) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja 

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett okleveleket, 

b) azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel, 

c) azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak, 

d) a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat megszerzését, 

e) a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését. 

(8)110 A hétévenkénti továbbképzés a 2023. augusztus 31-éig megkezdett nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés elvégzését igazoló okirat megszerzésével is teljesíthető. 
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Továbbképzésre vonatkozó Alprogram  2023. 09. 01. – 2028. 08. 31.-ig 

Nevelőtestületből 
résztvevő neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pont    
szám 

Akkreditáció Költség 

Tofalviné Szabó 
Anikó 
ELTE Tanító és 
Óvónőképző 
Főiskolai Kar 
2008. 

 
 
2022. 

 

Alap Pedagógiai 
Központ 
 

 
 
-Matematikai és 
logikai játékok 
készítése 
 

-Így tedd rá! Népi 
játék, néptánc 
módszertan az 
óvodában és az 
általános iskola 
alsó tagozatában. 

-IKT alkalmazása 
az óvodában 

 

 

 

 

 

2024-2026. 

 
 
60 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
30 

 

489/10/2021 

 

 

49/10/2021 

 

 

 
306/10/2020. 

 

95.000.- 

 

 

45.000.- 

 

 

31.900.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 

 

Költség 

 
Adamecz Tóth 
Annamária  
DETK 
Hajdúböszörmény 
Pedagógiai Főiskola 
2007. 

 

2021. 

 
 
neteducatio.hu 

 

- IKT alkalmazása 
az óvodában 

-Játékos 
képességfejlesztés 
tervezése és 
megvalósítása 

 
 
2023-2025. 

 
 
    30 
 
 
 
    30 

 
 
306/10/2020. 
 
 
 
9/217/2018 

 
 
31.900.- 
 
 
 
28.900.- 

Bakó-Guliurasz 
Gréta 
 
Pallasz Athéné 
Egyetem 
2016. 

2023. Alapozó Terápiák 
Alapítvány 
 
 
 
 
 
 
 

Módszer a 
gyermeki 
idegrendszer 
mozgásos 
érzékszervi 
fejlesztésére 

2024-2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-72/2019 
 
 
 
 
 
 
 

330.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 
 

Költség 

Balogh-Fehér Lili  
Hajdúböszörnyi 
Wargha István 
Pedagógiai Főiskola 
1999.  

2020. Oktatási Hivatal 
Pedagógus-
továbbképzés 
Akkreditációs 
Rendszer 

 

-A Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) 
használata és az 
erre alapozott 

 

-A mozgás kiemelt 
szerepe a gyermek 
fejlődésében, az 
óvodai hátrány-
csökkentésben, a 
fejlesztés beépítése 
a pedagógiai 
programba 

 

2025-2026.  30 
 
 
 
 
 
 
30 

23/203/2015 
 
 
 
 
 
 
27282/139/2016 

 

60.000.- 
 
 
 
 
 
 
60.000.- 

Balogh Istvánné 
Szekszárdi Illyés 
Gyula Pedagógiai 
Főiskola1998. 

 
 

X 55. életévét 
betöltötte (1958.), 
továbbképzésre 
nem kötelezett. 
  

X 

 

 

 
 

X 0 X 0 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 
 

Költség 

Benkő Gáborné  
Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 
2017. 

2024. Merit Szakértői 
Kft 
 
 
 
 
Örökös Stúdió 
Szolgáltató Bt. 

Népmesekincstár 
Mesepedagógia- 
Nevelés és 
tudásátadás 
népmesékkel 
 
Így tedd rá! Népi 
játék, néptánc 
módszertan az 
óvodában és az 
általános iskola alsó 
tagozatában. 

2025-2026.  

30 

 

 

30 

 

9/367/2018 
 
 
 
 
 
49/10/2021 

 

45.000.- 

 

 

 

45.000.- 

Doma Zsuzsanna 
Rózsa 
Tessedik Sámuel 
Főiskola 
2007. 

2023. Alap Pedagógiai 
Központ 

 
 
 
 
ELTE Bárczi.G. 
Gyógyped. kar 

 „Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 
boksz 

Sindelar–Zsoldos 
program 1. – 
Fejlesztő program 
tanulási- és 
magatartási zavarok 
megelőzésére 
óvodáskorban és 
iskolakezdéskor 

 

2023-2024. 120 
 
 
 
 
 
 
30 

A/10174/2021 
 
 
 
 
 
 
575-69/2017 
 

115.000.- 
 
 
 
 
 
 
  80.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 

 

Költség 

Fekti Imréné  
Apor Vilmos Kat. 
Főiskola 
2006. 

X 55. életévét 
betölti(1964.), 
továbbképzésre 
nem kötelezett. 

X X X X X 

Fülöpné Sólyom 
Erzsébet  
Apor Vilmos Kat. 
Főiskola 
2011. 

2019. Pompás Napok -Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 
 
- Népi játékok 
elmélete, 
gyakorlata, 
módszertana 

2023-2025. 45 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
A/9807/2020B/20
20/000139 

45.000.- 
 
 
 
 
 
15.000.- 

Kunovicsné Földi 
Anna  
Apor Vilmos 
Kat. Főiskola  
2006. 

2022. Merit Szakértői 
Kft 
 
 
 
 
Örökös Stúdió 
Szolgáltató Bt. 

Népmesekincstár 
Mesepedagógia- 
Nevelés és 
tudásátadás 
népmesékkel 
 
Így tedd rá! Népi 
játék, néptánc 
módszertan az 
óvodában és az 
általános iskola 
alsó tagozatában. 

2023-2025.  9/367/2018 
 
 
 
 
 
49/10/2021 
 

45.000.- 
 
 
 
 
 
 
45.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 
 

Költség 

Radich-Ollé 
Tamás 
Kecskeméti 
Tanítóképző 
Főiskola 
1997. 

2021. Kodolányi János 
Egyetem 
 

Gyermek komplex 
mozgásfejlesztő 

 

2023-2025 48  
 

B/2020/000294 
 

99.000.- 

Bánkúti Árpás 
Zsuzsanna 
Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 
2021. 

2028. Oktatási Hivatal 
Pedagógus-
továbbképzés 
Akkreditációs 
Rendszer 

 
 
 
 
 

Oktatási Hivatal 
Pedagógus-
továbbképzés 
Akkreditációs 
Rendszer 

 

-A Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) 
használata és az 
erre alapozott 
fejlesztés 4-8 éves 
korban 

-A mozgás kiemelt 
szerepe a gyermek 
fejlődésében, az 
óvodai 
hátránycsökkentésb
en, a fejlesztés 
beépítése a 
pedagógiai 
programba 

 

2028.- 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

23/203/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27282/139/2016 

 

60.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevő neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció Költség 

Katona Ágnes 
Tessedik Sámuel 
Főiskola 
2003. 

2024. Alap Pedagógiai 
Központ 

 
 
 
 
Neteducatio.hu 

„Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 
boksz 

Differenciálás az 
óvodában 

2026-2028. 120 
 
 
 
 
 
 
30 

A/10174/2021 
 
 
 
 
 
 
575-74/2017 

115.000.- 
 
 
 
 
 
 
15.900.- 

Tóth Anna  
Apor Vilmos Kat. 
Főiskola 
2007.  

2023. Alap Pedagógiai 
Központ 

 
 
 
Neteducatio 
 
 

„Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 
boksz 

Környezetvédelem 
és fenntarthatóság a 
zöldóvoda 
gyakorlatában 

2024-2026. 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 
 
30 

A/10174/2021 
 
 
 
 
 
 
575/187/2017 
 

115.000.- 
 
 
 
 
 
 
26 900 

Burján Zsuzsanna 
 

X 55. életévét 
betölti (.), 
továbbképzésre 
nem kötelezett. 

X X X X X 
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Nevelőtestületből 
résztvevő neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció Költség 

Kevei Judit 
Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 
2021. 

2028. Zuglói Csicsergő 
Óvoda 

Mozgásprogram 
eltérő 
fejlődésmenetű 0-8 
éves korosztály 
számára 

2028.- 30 612/10/2021 50.000.- 

Korpos Szilvia 
Marosvásárhely 
Óvóképző 
2020. 
 

2027. Apor Vilmos 
Katolikus 
Főiskola  

Drámapedagógia 
szakirányú 
továbbképzési szak 

2027.- 120  120.000.-/félév 
4 félév 
480.000.- 

Rostás Tünde 
Debreceni Egyetem 
2020. 

2027.  -Játékos 
képességfejlesztés 
tervezése az 
óvodában 

-Élménypedagógia 
képzés 

 

2027.- 30 9/217/2018 
 
 
 
 
824/10/2020 

28.900.- 
 
 
 
 
12.990.- 

Sándor Bernadett 
Szent István 
Egyetem 
2020. 

2028. Pompás Napok Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 

2028.- 45 A/9807/2020B/20
20/000139 

45.000.- 
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Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

A 
kezdés 
éve 

Résztvevő neve, 
diploma száma 

Hét 
év 

kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  

várható 
időpontja 

Kredit 
pont 

Szakképzettség 

neve 

Költségtérítés 

2024. X 
  

 
 

 
 

 
2025. X 

  
 

   
 

2026. X 
    

 
 

 
2027. X 

    
 

 
 

2028. X 
    

 
 

 

 

Finanszírozási alprogram 2023.09. 01-től – 2028. 08. 31. 

Pedagógus nem jelentkezett szakvizsgát, szakirányú végzettséget adó képzésre. 

Szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram 2023. 09.01.-től – 2028. 08. 31. 

Pedagógus nem jelentkezett szakvizsgát, szakirányú végzettséget adó képzésre. A helyettesítési alprogramot nem terveztük. 

A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 
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Továbbképzési terv 120 órás tanfolyamok  
 
 
 
                  Finanszírozási alprogram: 2023. 09. 01-2028. 12. 31. 

A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzési költség Utazási költség 
díj 

Összesen Ft 

Tóth Anna  
  

2024. 115.000.- 0 115.000.- 

Doma Zsuzsanna Rózsa 
 

2024. 115.000.- 0 115.000.- 

Katona Ágnes 
 

2026. 115.000.- 0 115.000.- 

Bakó-Guliurasz Gréta 
 

2026. 330.000.- 30.000.- 360.000.- 

Korpos Szilvia 
 

2027-2029. 480.000.- 60.000.- 540.000.- 

 

Összesen 

 
1.115.500.- 30.000.- 1.175.530.- 

 
 
 

     Helyettesítési alprogram 2024. 
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         A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

Nincs beosztás, a fenti időszakra nem jelentkezett óvodapedagógus. 

 
 
  Finanszírozási alprogram: 2023. 08. 31.- 2024. 
 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 

kredit/ költség 

Utazási költségdíj Összesen 
 

Adamecz Tóth Annamária   2024.  IKT alkalmazása az 
óvodában 

30 kredit/31.900.- 
 

0.- 
 

31.900.-  

Kunovicsné Földi Anna 2024. Népmesekincstár 
Mesepedagógia- 
Nevelés és 
tudásátadás 
népmesékkel 
30 kredit/45.000.- 
 
 
 
  

0.- 45.000.-  

Doma Zsuzsanna Rózsa 2024. -„Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 

0.- 115.000.- 
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boksz                   
120 kredit/115.000.- 

-Sindelar–Zsoldos 
program 1. – 
Fejlesztő program 
tanulási- és 
magatartási zavarok 
megelőzésére 
óvodáskorban és 
iskolakezdéskor    
60 kredit/80.000.- 

 

 

 

80.000.- 

Fülöpné Sólyom Erzsébet 2024. -Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 

45 kredit/45.000.- 

- Népi játékok 
elmélete, 
gyakorlata, 
módszertana 

15 kredit/15.000.- 

 

0.- 45.000.- 

 

 

 

15.000.- 

Tóth Anna 2024. „Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 

0.- 115.000.- 
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készítése+ telis-tele 
boksz 

120 kredit/115.000.- 
 

Összesen 

  
0.- 446.900.- 

 
 

 Helyettesítési alprogram 2024. 

A nevelési intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finanszírozási alprogram: 2025. 
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Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 

kredit/ költség 

Utazási              
költség díj 

Összesen 

Tofalviné Szabó Anikó 2025. Matematikai és logikai játékok 
készítése 

60 kredit/95.000.- 

8.000.- 95.000.- 
  8.000.- 

Adamecz-Tóth Annamária 2025. Játékos képességfejlesztés 
tervezése és megvalósítása 

30 kredit/28.900.- 

0.- 28.900.- 

Balogh-Fehér Lili  2025. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) használata és 
az erre alapozott 

30 kredit/60.000.- 

6.000.- 

 
 

60.000.- 
  6.000.- 

Kunovicsné Földi Anna 2025. Így tedd rá! Népi játék, néptánc 
módszertan az óvodában és az 
általános iskola alsó tagozatában. 

30 kredit/45.000.- 

6.000.- 
 

45.000.- 
  6.000.- 

Radich-Ollé Tamás 2025. Gyermek komplex 
mozgásfejlesztő 

48 kredit/99.000.- 

 

6.000.- 99.000.- 
  6.000.- 

Tóth Anna 2025. Környezetvédelem és 
fenntarthatóság a zöldóvoda 
gyakorlatában 

0.- 26.900.- 



 
 

- 28 - 
 

30 kredit/26.900.- 
 

Összesen 

    
380.800.- 

 

Helyettesítési alprogram 2025. 

A nevelési intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanszírozási alprogram:  2026. év 
 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzés Utazási költség díja Összesen 
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kredit/költség  
Tofalviné Szabó Anikó 2026. -Így tedd rá! Népi játék, 

néptánc módszertan az 
óvodában és az általános 
iskola alsó tagozatában. 

30 kredit/45.000.- 
 

-IKT alkalmazása az 
óvodában 

30 kredit/31.900.- 

8.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
0.- 

45.000.- 
  8.000.- 
 
 
 
 
 
 
31.900.- 

Bakó- Guliurasz Gréta 2026. Módszer a gyermeki 
idegrendszer mozgásos 
érzékszervi fejlesztésére 
 
120 kredit/330.000.- 

30.000.- 330.000.- 
  30.000.- 

Balogh-Fehér Lili 2026. A mozgás kiemelt szerepe a 
gyermek fejlődésében, az 
óvodai 
hátránycsökkentésben, a 
fejlesztés beépítése a 
pedagógiai programba 

30 kredit/60.000.- 
 
 

8.000.- 60.000.- 
  8.000.- 

Benkő Gáborné 2026. Népmesekincstár 0.- 45.000.- 
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Mesepedagógia- Nevelés és 
tudásátadás népmesékkel 
 
30 kredit/45.000.- 

Katona Ágnes 2026. „Együtt agyaló”- logikai 
társasjáték gyűjtemény 
készítése+ telis-tele boksz 

120 kredit/115.000.- 

0.- 115.000.- 

 
Összesen 

   672.900.- 

 

Helyettesítési alprogram 2026. 

A nevelési intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozási alprogram:  2027. év 
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Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 

kredit/költség 
Utazási költség díja Összesen 

Katona Ágnes 2027. Differenciálás az óvodában 
 
30 kredit /15.900.- 

0.- 15.900.- 

Korpos Szilvia 2027. Drámapedagógia szakirányú 
továbbképzési szak 
 
120 kredit 
120.000.-/félév 
4 félév 
480.000.- 

60.000.- 480.000.- 
  60.000.- 

Rostás Tünde 2027. Játékos képességfejlesztés 
tervezése az óvodában 
 
30 kredit/ 28.900.- 

0.- 28.900.- 

Összesen    584.800.- 
 

 

 

 

Helyettesítési alprogram 2027. 

A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 



 
 

- 32 - 
 

Finanszírozási alprogram:  2028. év 08. 31.-ig 
 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 
kredit/ költség 

Utazási költség díja Összesen 

Rostás Tünde 2028. Élménypedagógia 
képzés 
 
60 kredit/12.990.- 

0.- 12.990.- 

Bánkúti Árpás Zsuzsanna 2028. -A Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) 
használata és az erre 
alapozott fejlesztés 4-
8 éves korban 

30 kredit/ 60.000.- 

-A mozgás kiemelt 
szerepe a gyermek 
fejlődésében, az 
óvodai 
hátránycsökkentésben, 
a fejlesztés beépítése a 
pedagógiai programba 

30 kredit/60.000.- 
 
 

8.000.- 120.000.- 
    8.000.- 

Kevei Judit 2028. Mozgásprogram eltérő 
fejlődésmenetű 0-8 

8.000.- 50.000.- 
  8.000.- 
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éves korosztály 
számára 
 
30 kredit/50.000.- 

Sándor Bernadett 2028. Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 
 
45 kredit/ 45.000.- 

0.- 45.000.- 

Összesen    243.900.- 
 

 

Helyettesítési alprogram 2028. 

  A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 
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Közalkalmazotti Tanács Véleménye 
   A Gyáli Tulipán Óvoda Középtávú Továbbképzési programját, valamint a Beiskolázási tervet a Közalkalmazotti Tanács elnökeként 
megismertem. A benne foglaltakkal egyetértek, megvalósulását támogatom. 
 
 
Gyál, 2022. február 24. 
 
                                                                                        ………………………………… 
 
                                                                                               óvodapedagógus 
                                                                                       Közalkalmazotti Tanács Elnöke 
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Érvényességi rendelkezések 

A programot a munkaközösségek, nevelőtestület és a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése után a Fenntartó hagyja jóvá. 

A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. 

A továbbképzési program módosítására akkor kerülhet sor: 

- a jogszabály a módosítást előírja 
- ezt a program megvalósulásának ellenőrzése szükségessé teszi 
- a nevelőtestület egyharmada kéri 
-  

Záró rendelkezések 

A jelen továbbképzési program alapján az intézmény vezetője a továbbképzési időszakban minden év március 15-éig készíti el a következő 
nevelési évre szóló éves beiskolázási tervet, amelyet a nevelőtestülettel, közalkalmazotti tanáccsal véleményeztet. 

A program felülvizsgálatát az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület bármely tagja kezdeményezheti, ha a program lejárta előtt új 
szempontok, feladatok merülnek fel. 

Jelen szabályzat egy példányát a fenntartónak kell továbbítani, egy példány az intézmény irattárában őrzendő, egy példányt pedig a pedagógusok 
számára hozzáférhető helyen helyezzük el. 
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Határozat 

A Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben 100%-os igenlő elfogadó határozat alapján 2022. 02. 24. 
napján a Gyáli Tulipán Óvoda 2023. 09. 01. – 2028. 08. 31. -ig szóló 5 éves Pedagógiai továbbképzési programját 1/2022. (02.24) 
határozatszámon elfogadta. 

 

MELLÉKLETEK 

Érvényességi rendelkezések 

Záró rendelkezések 

Határozat 

Jegyzőkönyv 

Jelenléti ív 
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Jegyzőkönyv 

Ideje: 2022. 02. 24. 
Helye: Gyáli Tulipán Óvoda 
Esemény:5 éves beiskolázási terv elfogadása 
Jelen vannak: Intézményvezető és a nevelőtestület tagjai 
Értekezletet vezeti: Tofalviné Szabó Anikó intézményvezető 
Jegyzőkönyv vezető: Balogh-Fehér Lili 

 

 

Az intézményvezető, Tofalviné Szabó Anikó megnyitotta az értekezletet. Köszöntötte a megjelent a pedagógusokat. 

Tájékoztatta a nevelőtestület tagjait a következő 5 éves beiskolázási tervről, amely a 2023. 09. 01-2028. 12. 31. időszakra vonatkozik. 

Mindenki megismerte és egyhangúlag elfogadta a beiskolázási tervet. 

 

 

 

 

2022. 02. 24.                                                                                                                     Jegyzőkönyvvezető 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 
körzethatárainak kiegészítésére, 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. GYÓGYPEDAGÓGIAI CSOPORT INDÍTÁSA 

Gyál Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) 2021. október 28-ai ülésén 202/2021.(X.28) számú határozatával kifejezte abbéli szándékát, 
hogy a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvodában (a továbbiakban: Liliom Óvoda, vagy Intézmény) 
gyógypedagógiai csoportot kíván indítani autizmus spektrumzavarral küzdő-, csak és kizárólag gyáli állandó 
lakóhellyel rendelkező óvodáskorúak számára 2022. szeptember 1. napjától. 

II. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

A Képviselő-testülete 2022. február 24-ei ülésén 34/2022.(II.24.) számú határozatával módosította az Intézmény 
alapító okiratát 2022. szeptember 1. napjától. Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba vétele az előterjesztés 
elkészítésekor folyamatban van, annak kincstári nyilvántartásba vételére minden esély megvan 2022. március 
hónap folyamán. 
III. GYÁLI LILIOM ÓVODAI KÖRZETHATÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

A Képviselő-testülete a jelenleg hatályos óvodai körzethatárokat 39/2019. (II.28.) számú határozatával alakította 
ki, azok 2019. szeptember 1. napjától érvényesek. A Liliom Óvodában kialakítandó, és 2022. szeptember 1. 
napjától működő gyógypedagógiai csoport indokolja az Intézmény körzethatárainak kiegészítését az alábbi 
rendelkezéssel: 

„A Gyáli Liliom Óvoda K/1696-2/2022. okiratszámú 2022.08.31. napjától hatályos alapító okirata alapján 
fogadja a többi gyermekkel együtt nem- vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekeket / ellátási terület: Gyál Város közigazgatási területe.” 

A fenti kiegészítés az előterjesztés 1. mellékletében olvasható, a jobb áttekinthetőség kedvéért piros betűszínnel 
szedetten. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Gyáli Liliom 
Óvoda felvételi körzethatárait 2022. szeptember 1. napjától a határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester, Intézményvezető 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 

 

Gyál, 2022. március 1. 

 

Nagy József Elek 

alpolgármester 
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1. melléklet 

GYÁLI LILIOM ÓVODA 

Ady Endre u.  páratlan oldal 1-től 63-ig 

Ady Endre u.  páros oldal  2-től 22-ig 
Arany János u.  teljes 

Árpád u.  páratlan oldal 1-től 65-ig 

Árpád u.  páros oldal  2-től 74-ig 

Balassa u.  teljes 

Bánki Donát köz teljes 

Bánki Donát u. teljes 

Barackos u.  teljes 

Bercsényi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig 

Bercsényi u.  páros oldal  2-től 74-ig 

Bocskai I. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig 

Bocskai I. u.  páros oldal  2-től 74-ig 

Csokonai u.  teljes 

Csontos J. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig 

Csontos J. u.  páros oldal  2-től 66-ig 

Damjanich  páratlan oldal 1-től 73-ig 

Damjanich  páros oldal 2-től 74-ig 

Dobó Katica u.  páratlan oldal 1-től 51-ig 

Dobó Katica u.  páros oldal  2-től 54-ig 

Erkel Ferenc u.  teljes 

Gábor Áron u.  teljes 

Hársfa u.  teljes 

Hóvirág u.  teljes 

Ibolya u.  teljes 

Ilona u.  teljes 

Irányi u.  teljes 

József A. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig 

József A. u.  páros oldal  2-től 70/a-ig 

Károlyi M. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig 

Károlyi M. u.  páros oldal  2-től 56-ig 

Kőrösi út  teljes 

Lehel u.  teljes 

Lejtő u.  teljes 

Liliom u.  páratlan oldal 1-től 27-ig 

Liliom u.  páros oldal  2-től 46-ig 

Mátyás király u.  páratlan oldal 1-től 41-ig 

Mátyás király u.  páros oldal  2-től 62-ig 
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Mikszáth k. u.  teljes 

Munkás u.  teljes 

Muskátli u.  teljes 

Nefelejcs u.  teljes 

Névtelen u.  teljes 

Nyár u.  teljes 

Ősz u.  teljes 

Patak u.  teljes 

Petőfi S.u.  páros oldal 1-től 53-ig 

Petőfi S.u.  páratlan oldal 2-től 70-ig 

Pesti út  páratlan oldal végig 

Piroska u.  teljes 

Rákóczi F. u.  teljes 

Rozmaring u.  teljes 

Rózsa u.  teljes 

Somogyi B. u.  páratlan oldal 1-től 51/a-ig 

Somogyi B. u.  páros oldal  2-től 58-ig 

Széchenyi I. u.   páratlan oldal végig 

Széchenyi I. u.   páros oldal 102-től végig 

Szegfű u.  teljes 

Szilvás u.  teljes 

Szövetkezet u.  teljes 

Szt. István u.  teljes 

Táncsics M. u.  páratlan oldal 1-től 59-ig 

Táncsics M. u.  páros oldal  2-től 68/a-ig 

Tavasz u.  teljes 

Tél u.  teljes 

Tinódi u.  teljes 

Tóth Á. u.  teljes 

Tulipán u. páratlan oldal 1-től 19-ig 

Tulipán u. páros oldal 2-től 36-ig 

Vak Bottyán u.  teljes 

Vecsési út  páros oldal  2-től 48-ig 

Vecsési út  páratlan oldal 1-től 65-ig 

Viola u.  teljes 

Zrínyi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig 

Zrínyi u.  páros oldal  2-től 70-ig 

 

A Gyáli Liliom Óvoda K/1696-2/2022. okiratszámú 2022.08.31. napjától hatályos alapító okirata alapján 
fogadja a többi gyermekkel együtt nem- vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű gyermekeket / ellátási terület: Gyál Város közigazgatási területe 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
intézmény átszervezésének 
véleményezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát is fenntartó Monori Tankerületi Központ (a továbbiakban: 
Tankerületi Központ) vezetője dr. Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi igazgató  

• tájékoztatott, hogy a fenntartó a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát (a továbbiakban: 
Zeneiskola) át kívánja szervezni. Az átszervezés bővítené a zeneiskola kínálatát, hiszen a táncművészeti 
ágon belül néptánc tanszakot terveznek bevezetni az intézmény gyáli székhelyén (2360 Gyál, Bartók 
Béla utca 75.), illetve a Zeneiskola felsőpakonyi telephelyén (2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.), 
továbbá  

• kérte, hogy a fenti elképzeléseket véleményezze önkormányzatunk. A véleményezési határidő: 2022. 
március 25. napja. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pont alapján fentiek 
intézményátszervezésnek minősülnek, hiszen ezzel a Zeneiskola alapdokumentuma kiegészül a táncművészeti 
ággal, ezen belül a néptánc tanszakkal. Az Nkt. 83. § (3) bek. b) pont, valamint a (4) bek. h) pont rendelkezik 
arról, hogy a Tankerületi Központnak be kell szereznie a vagyonkezelésében lévő ingatlant tulajdonló 
önkormányzat véleményét az intézményátszervezéssel kapcsolatban. 

Tankerületi igazgató asszony 2022. március 4. napján kelt, TK/126/00421-2/2022. iktatószámú megkeresése 
2022. március 4. napján érkezett meg a Hivatalba (1. melléklet). A Zeneiskola hatályos alapdokumentuma az 
előterjesztés 2. mellékleteként olvasható. 

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

 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 
§ (4) bekezdés h) pontja alapján véleményezési jogkörében eljárva javasolja, hogy a Monori Tankerületi 
Központ fenntartásában működő Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatás 
keretében táncművészeti ágon néptánc tanszakot hozzon létre az intézmény 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75. 
szám alatti feladat-ellátási helyén/székhelyén. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 
§ (4) bekezdés h) pontja alapján véleményezési jogkörében eljárva javasolja, hogy a Monori Tankerületi 
Központ fenntartásában működő Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatás 
keretében táncművészeti ágon néptánc tanszakot hozzon létre az intézmény 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20. 
szám alatti feladat-ellátási helyén/telephelyén. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
G y á l, 2022. március 4. 
                 Nagy József Elek 
                   alpolgármester 







A(z) Monori Tankerületi Központ által 2021. szeptember 06. napján kiadott szakmai alapdokumentum

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Monori Tankerületi Központ
OM azonosító: 040060

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhely: 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

2.1.1. telephelye: 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

2.1.2. telephelye: 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

2.1.3. telephelye: 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Monori Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.

4. Típusa: alapfokú művészeti iskola

5. OM azonosító: 040060

6. Köznevelési alapfeladatai

6.1. 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

6.1.1. alapfokú művészetoktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 100 fő)

6.1.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: fuvola tanszak, hegedű tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak,
szintetizátor-keyboard tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, ütő tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: fúvós
tanszak (Népzene), vonós- és tekerő tanszak (Népzene), fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak
(Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak
(Elektroakusztikus zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak (Népzene), vokális tanszak
(Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Népzene), zeneismeret tanszak
(Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Népzene), pengetős tanszak (Népzene))

6.1.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.2. 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)

6.2.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, hegedű tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak) (új
tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Klasszikus
zene))

6.2.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.3. 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

6.3.1. alapfokú művészetoktatás



6.3.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 40 fő)
6.3.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, kamarazene tanszak, népi furulya tanszak, népzenei ismeretek

tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak) (új tanszakok: fúvós tanszak (Népzene), vonós- és
tekerő tanszak (Népzene), fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak
(Népzene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Népzene), zeneismeret tanszak (Klasszikus
zene), zeneismeret tanszak (Népzene), pengetős tanszak (Népzene))

6.3.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.4. 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

6.4.1. alapfokú művészetoktatás

6.4.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 120 fő)

6.4.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: fuvola tanszak, hegedű tanszak, kamarazene tanszak, magánének tanszak,
szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus
zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Klasszikus zene),
vokális tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Klasszikus zene))

6.4.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

7.1.1. Helyrajzi száma: 6474/1

7.1.2. Hasznos alapterülete: 3300 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

7.2.1. Helyrajzi száma: 429/2

7.2.2. Hasznos alapterülete: 2916 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog

7.3. 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

7.3.1. Helyrajzi száma: 1167

7.3.2. Hasznos alapterülete: 3616 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.4. 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

7.4.1. Helyrajzi száma: 3551/2

7.4.2. Hasznos alapterülete: 4422 nm

7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.4.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok 
2022. évi támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) sz. 
önkormányzati rendeletének 5. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását. 

A rendelkezésre álló 2 000 000 Ft összeget az alábbiak szerint – gyermeklétszám arányosan – javaslom 
felosztani a gyáli iskolák között. 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola    564 fő    598 970 Ft 

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola    417 fő    442 850 Ft 

Érdi SZC Eötvös József Technikum   329 fő    349 400 Ft 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola   363 fő    385 500 Ft 

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  210 fő    223 280 Ft 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására, a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek Közhasznú” Alapítványát  598 970 Ft, 

 (Szla. szám: 11742300-20006936)  

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát   442 850 Ft, 

(Szla szám: 64400044-10416626-00000000)  

az Érdi SZC Eötvös József Technikum 

„Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért” Alapítványát    349 400 Ft, 

(Szla. szám: 64400044-30070011-61100008) 

a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát   385 500 Ft, 

(Szla szám: 64400044-10406500-00000000)  

a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  

„Gyáli Muzsikáért” Alapítványát      223 280 Ft 

(Szla szám: 64400044-10418295-00000000) 

 összeggel támogatja. 

2. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. március 1. 

                    Nagy József Elek 
          alpolgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
         Mitku-Orosz Krisztina 
                   irodavezető  



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 4266/4 hrsz.-ú, 038 hrsz.-ú, 
07/31 hrsz.-ú, 037/62 hrsz.-ú, 0132/10 hrsz.-ú, 
7505 hrsz.-ú kivett út művelési ágú ingatlanok 
elnevezésére és 6659 hrsz.-ú kivett közterület 
művelési ágú ingatlan átnevezésére 

 
 

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 
 
 
Gyál közigazgatási területén több olyan közterület található, melynek nincs megnevezése. Több területrészen 
beruházások valósultak meg, cégek telephelye is létesült. 
 
Az alábbi ingatlanokkal kapcsolatosan igényként merült fel, hogy megnevezésre kerüljenek: 
 

- Gyál vasútállomáshoz vezető 4266/4 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű ingatlan tulajdonjogát 2020.08.12-
án Gyál Város Önkormányzat javára bejegyezték, 

- Kőrösi út külterületi szakaszáról nyíló, Gyáli patakkal párhuzamosan található a 038 hrsz.-ú „kivett út” 
megnevezésű, Gyál Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, 

- Szövetkezet utca és Patak utca között található 07/31 hrsz.-ú. „kivett út” megnevezésű, Gyál Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, 

- Kőrösi út külterületi szakaszáról nyíló, Gyáli patakkal párhuzamosan található a 037/62 hrsz.-ú „kivett 
út” megnevezésű, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan, 

- Kisfaludy utca és Bem József utca között, a Gyál Új köztemető mellett található 0132/10 hrsz.-ú. „kivett 
út” megnevezésű, Gyál Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, 

- Bem József utca külterületi szakaszáról nyíló, az M0 feletti hídhoz vezető 7505 hrsz.-ú. „kivett út” 
megnevezésű, Gyál Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, 

- A Puskás utcáról nyíló, Szélső utcával párhuzamosan található 6659 hrsz.-ú. „kivett közterület” 
megnevezésű, Gyál Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan megnevezése még mindig a 1980-
as évek előtti területrendezés előtti néven Krúdy Gyula utcaként szerepel, de nincs kapcsolata a 
ténylegesen Krúdy utcaként használt közterülettel, ezért ennek átnevezése szükséges. 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésének 3. pontja szerint a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladat. A közterület elnevezéséről a képviselő-testület az Mötv. 42. § 8. pontjában megfogalmazottakra tekintettel 
át nem ruházható hatáskörben határoz.  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) szól a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 
a házszám-megállapítás szabályairól.  

Hivatkozott Rendelet 5.§-a akként rendelkezik, hogy a közterületnév megállapítására irányuló javaslatokat a 
Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi. A 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó 
előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is 
közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a 
képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell. 
Mivel jelen esetben nincs külön kezdeményezője a fent felsorolt közterületek elnevezésének, ezért a tisztelt 
Bizottság által javasolt név lenne közzétéve, és a beérkezett vélemények kerülnének az áprilisi ülésen a Bizottság, 
illetve a Képviselő-testület elé. 
 
Kérjük a tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
 
 



 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága a  

- gyáli 4266/4 hrsz.-ú „kivett út”-t az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján ……..……. 
utcának kívánja elnevezni, 
- gyáli 038 hrsz.-ú „kivett út”-t az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján ………..……. 
utcának kívánja elnevezni, 
- gyáli 07/31 hrsz.-ú „kivett út”-t az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján …………..…. 
utcának kívánja elnevezni, 
- gyáli 037/62 hrsz.-ú „kivett út”-t az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján ……..……. 
utcának kívánja elnevezni, 
- gyáli 0132/10 hrsz.-ú „kivett út”-t az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján ……..……. 
utcának kívánja elnevezni 
- gyáli 7505 hrsz.-ú „kivett út”-t az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján ……………. 
utcának kívánja elnevezni, 
- gyáli 6659 hrsz.-ú „kivett közterület”-t az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján ………. 
utcának kívánja átnevezni, 
 melynek véleményezés céljából történő kifüggesztését elrendeli. 

 
Határidő: 2022. április 6. (kifüggesztésre) 
Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 

 

 
G y á l, 2022. március 03. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
Melléklet: 7 pld. vázrajz 
   7 pld. tulajdoni lap 
   1 pld átnézeti térkép 



Gyál térképe - Kataszter

 

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

 

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

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi

hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi

hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Gyál térképe - Kataszter

 

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