
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 10946/2015. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2015. október 29-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2015. szeptember 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

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

4. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat a  Gyáli Bóbita Bölcsőde beszámolójának elfogadására 
  

 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2014/2015. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2014/2015. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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9. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2014/2015. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módjáról és szervezeti kereteiről 
való döntés meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

11. Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges feladatok végrehajtásával kapcsolatosan 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

12. Javaslat "MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó" kisméretű műfüves pálya építésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

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

13. Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv módosítására 
 

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

14. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése” tárgyú munka műszaki 
ellenőrének kiválasztására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése tárgyú munka 
közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat városi közösségi bűnmegelőzési rendszer kiépítésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. Javaslat a „Gyál Városközpont” projekt továbbfejlesztésével kapcsolatosan  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. korábbi taggyűlési határozatainak 
megerősítésére, támogatására, elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

19. Egyebek 
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Zárt ülés:  
 

20. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának elbírálására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2015. október 22.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2015. szeptember 24-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2015. szeptember 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2015. január 1-től október 19-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        86.112 e Ft       81.944 e Ft  95,16 % 
 iparűzési adó:   1.058.000 e Ft  1.025.061 e Ft  96,89 % 
 építményadó:      213.000 e Ft     199.868 e Ft  93,83 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet szeptember hónapban egyetlen alkalommal 
sem vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 1.667.910,- Ft a 2015. 
október 19-ig realizált kamat összege. 2015. október 19-én az önkormányzat által a költségvetési számláról 
lekötött szabad pénzeszközeinek összege:  467.500.000,- Ft.  
Megoszlása: 110.000.000,- Ft lekötve 2015.10.22. napjáig 0,80 % kamatozással 

120.000.000,- Ft lekötve 2015.10.21. napjáig 0,78 % kamatozással 
140.000.000,- Ft lekötve 2015.10.20. napjáig 0,79 % kamatozással   és 
  97.500.000,- Ft lekötve 2015.12.31. napjáig 0,72 % kamatozással. 

 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
5./ A 2010. 10. 07-én a Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat által– Némediszőlő csatornázási 

munkálatainak finanszírozására – felvett 2010/04000076. sz. középlejáratú csatorna beruházási hitel 2015. 
10. 01vel végtörlesztésre került. 

 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2015. szeptember havi tevékenységéről készített 
kimutatásokat.  
 
 
III. Városfejlesztési Iroda 
 
A Képviselő-testület 53/2015. (II.26.) sz. határozatban rögzítésre került Pápai Mihály polgármester 2015. évi 
szabadságolási ütemterve. A tervezettől eltérően május 11-15. (5 nap); augusztus 24-28. (5 nap); szeptember 14-
18. (5 nap) nem valósult meg a szabadság felhasználása, továbbá az ütemtervhez képest augusztus 4-6. között 3 
nap szabadság került felhasználásra. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 
 
 
IV. Gy.T.H. Kft: 
 
Az A.S.A. Magyarország Kft. a jelen beszámolóhoz mellékletként csatolt szerződés alapján 2015. október 1-től 
albérletbe vette a „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” keretei között beszerzett gépeket és eszközöket a 
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Képviselő-testület 200/2015.(IX.24.) számú határozatának megfelelően. A szerződés 1.3 pontjában 
szabályozásra került, hogy a bérlő a bérelt eszközöket csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján hasznosíthatja 
Gyál közigazgatási határain kívül. Szintén csatoljuk az  A.S.A. Magyarország Kft. azon kérelmét, mely szerint 
az NGW 101, NGW 102, NGW 103 forgalmi rendszámú hulladékgyűjtő gépjárműveket a bérleti szerződés 
időtartama alatt a cég teljes szolgáltatási területén, azaz Gyál város közigazgatási területén kívül is szeretné 
használni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az NGW 101, NGW 102, NGW 103 
forgalmi rendszámú hulladékgyűjtő gépjárműveket a bérleti szerződés időtartama alatt az A.S.A. Magyarország 
Kft. teljes szolgáltatási területén használhassa. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

A közelmúltban több tárgyalást is folytatott Polgármester Úr az  A.S.A. Magyarország Kft-vel, melynek témája 
az új hulladékgyűjtő autók munkába állásával kapcsolatos szervezési kérdések megoldása volt. Az A.S.A. 
Magyarország Kft. kérte, hogy heti öt napon gyűjthesse Gyálon a kommunális hulladékot, míg önkormányzati 
részről a zöldhulladék gyakoribb háztól való elszállításának igénye merült fel. A tervek szerint az új 
hulladékszállítási rend 2016. január 1-től lépne hatályba és az alábbiak szerint alakulna:  

1.   Kommunális hulladék gy jtése – heti 1 alkalom/ingatlan: 

-      heti 5 napon, hétfőtől péntekig 
-      10 műszak/hét, 2 műszak/nap, minden nap csak délelőttös műszakban 
-      6:00 – 18:00 
-      utcalista műszakonként mellékelve 
 

 

 2.   Szelektív gy jtés – havi 1 alkalom/ingatlan: 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Gyál 1 de Gyál 3 de Gyál 5 de Gyál 7 de Gyál 9 de 

Gyál 2 de Gyál 4 de Gyál 6 de Gyál 8 de Gyál 10 de

 
-      2 naptári héten, a hét 4 napján – hétfőtől csütörtökig 
-     4 műszak/hét, 8 műszak/hó, minden nap csak délelőttös műszakban 
-      6:00 – 18:00 
-      műszakonként utcalista a gyűjtés naptári napjaival - mellékelve 

  

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Gyál Szelektív de Gyál Szelektív de Gyál Szelektív de Gyál Szelektív de   

 3.   Zöldgy jtés -havi 2 alkalom/ingatlan (azaz kéthetente április 1-november 30 között): 

 a hét 4 napján 
 4 műszak/hét, minden nap csak délután 
 12:00 – 21:00 óra között 
-műszakonként utcalista a gyűjtés naptári napjaival – mellékelve 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

  Gyál zöldhulladék du. Gyál zöldhulladék du. Gyál zöldhulladék du. Gyál zöldhulladék du.
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Határozati javaslat: 
 
Gyál város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2016. január 1-től az előterjesztés 
mellékleteként szereplő új hulladékgyűjtési rend lépjen életbe a városban 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
Gyál, 2015. október 20.  
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 2015. Szeptember havi összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 32 db 9 db 23 db
Roncs autók felderítése 1 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 8 db 1 db 7 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 8 db 1 db 7 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 44 db 44 db
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 30 db 30 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 11 db 11 db
Gyalogos járőrőzés 26 db 26 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 12 db 12 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 30 db 30 db
Közösségellenes magat.kapcs intézkedések 21 db 6 db 13 db 2 db 10 000 Ft
Közúti hibák, forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, 
jelzése 1 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével 22 db 22 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 98 db 46 db 52 db 560 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 21 db 21 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 21 db 4 db 17 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 10 db 10 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 3 db 3 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 26 db 18 db 7 db 1 db 10 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 63 db 63 db

Összesen: 490 db 270 db 165 db 55 db 580 000 Ft

Esemény megnevezése Összes
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2015. szeptemberi mezőőri tevékenységről 

 
 

2015. szeptember hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    - 
2. Falopás tettes nélkül      - 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     - 
4. Kábelégetés       - 
5. Vadgázolás       1 
6. Elkóborolt állatok      - 
7. Elütött állatok       - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     - 
9. Szemetelés elkövető nélkül     3 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     1 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    4 
12. Gyepmester értesítése      - 
13. Vadőr értesítése       1 
14. Tulajdonosok értesítése      - 
15. Ügyintézés       8 
16. Parlagfű ügyintézés      1 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     - 
18. Illegális építkezés      - 
19. Madarak riasztása      - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     - 
21. Feljelentés       1 
22. Tulajdonosi feljelentés      - 
23. Figyelmeztetés       3 
24. Elkövetők elmenekülése      - 
25. Utak tisztítása       - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     - 
27. Gépjárművek ellenőrzése      2 
28. Erdőtisztítás       - 
29. Szárazgallyat szedő emberek     - 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     - 
31. Gabona, termény lopás      - 
32. Crossmotoros, kvados károk     - 
33. Nyombiztosítás       - 
34. Továbbképzés       - 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     4 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   - 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    - 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   4 
 



















Hétfő Gyál 1 Hétfő Gyál 2 Kedd Gyál 3
Csokonai V. M. u. Balogh Á. u. Ady E. u. 
Balassi u. Bethlen G. u. Csontos J. u. 
Barackos u. Bogáncs köz Deák F. u. 
Hársfa u. Csalogány u. Egressy köz
Hóvirág u. Esze T. u. Egressy u. 

Ibolya u. Fazekas M. köz. Kossuth L. u. (Széchenyi I. és a 
Deák F.utca között) 

Ilona u. Fazekas M. u. Táncsics M. u. 
Irányi u. Fecske u. Venyige köz.

Kőrösi út Gárdonyi G. köz

Lejtő u. Gárdonyi G. u.
Liliom u. (Kőrösi és a Pesti út 
között ) Gerle tér

Mátyás király u. (Kőrösi és Pesti 
út között ) Görgey A. u.

Móra F. u. Határ út

Muskátli u. Jókai Mór u. 

Nefelejcs u. Kacsóh P. u. 
Nyár u. Katona J. u. 

sz u. Kazinczy F. u. 

Piroska u. Liliom u. (Pesti út és Jókai utca 
között )

Rozmaring u. Mátyás király u. (Pesti és a Határ 
út között ) 

Rózsa u. Molnár F. u. 
Szegfű u. Névtelen u. 
Szilvás u. Pacsirta u.
Szondi u. Pesti út
Tavasz u. Radnóti u. 
Tél u. Rigó u.
Tinódi L. S. u. Rodostói u.
Tulipán u. Szabó Endre u.
Vak Bottyán u. Szabó Ervin u. 
Vasút u.(Kőrösi út és a vasút 
között) Thököly u.

Viola u. Virág u. 



Kedd Gyál 4 Szerda Gyál 5 Szerda Gyál 6
Arany J. u. Árpád u. Akácfa u. 
Dobó K. u. Árpád vezér tér Bánki Donát köz
József A. u. Bercsényi M. u. Bánki Donát u.
Rákóczi F. u. Bocskai I. u. Budai Nagy A. u. 
Somogyi B. u. Damjanich J. u. Dankó P. u. 

Széchenyi I. u. Károlyi M. u. Dózsa Gy. u. 

Szent István tér Zrínyi M. u. Dózsa major
Szent István u. Gábor Áron u. 

Kossuth L. u. (Petőfi S.és a 
Mikszáth K. utca között) 
Lehel út 

Liszt F. u. 

Magyar u. 

Mária u. 

Mikszáth K. u. 

Munkás u. 
Patak u. 
Petőfi S. u. 

Rádióleadó u. 

Szövetkezet u. 

Tóth Á. u. 
Vecsési út 
Wesselényi út



Csütörtök Gyál 7 Csütörtök Gyál 8 Péntek Gyál 9:
Aradi u. Brassói köz Bacsó B. u. 
Bajcsy-Zs. u. Babits M. u. Bartók B. köz
Gesztenye u. Benedek Elek u. Bartók B. u.
Iglói u. Berzsenyi D. u. Báthory I. u. 
Kálvin tér Besztercei u. Báthory köz

Kassai u. Brassói u. Déryné u. 

Kinizsi P. u. Gorkij u. Erdőalja u. 
Kiskomáromi u. Juhász Gy. köz Erdősor u. (Kisfaludy utcáig)

Kolozsvári u. Juhász Gy. u. Erkel F.u.

Komáromi u. Kis-szélső u. Hunyadi J. u. 

Mikes K. u. Kodály Z. u. Klapka Gy u.

Munkácsy M. u. Kosztolányi D. u. Toldi M. u. 

Pozsonyi u. Könyves K. u. Vasút utca (Bacsó Béla és a 
Kisfaludy utca között)

Temesvári u. Krúdy Gy. u. 

Váradi u. Krúdy köz
Móricz Zs. u. 
Nagy L. u. 

Puskás u.

Szélső u. 

Tompa M. u. 
Váci M. köz
Wass A u.



Péntek Gyál 10: 
Apáczai Cs J u.
Bem J. út
Erdősor u. (Kisfaludy utcától)
Fácános dűlő
Gyál-Némediszőlő

Heltai Jenő u.

Karinthy F u.
Kisfaludy köz.

Kisfaludy u. 

Kölcsey F. u. 

Madách I. u. 

Stromfeld A. u.

Újvilág u. 

Vasút utca (Kisfaludy és Madách 
utca között)
Vörösmarty M. u. 



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
január 4. január 5. január 6. január 7.
február 1. február 2. február 3. február 4.
február 29. március 1. március 2. március 3.
március 28. március 29. március 30. március 31.
április 25. április 26. április 27. április 28.
május 23. május 24. május 25. május 26.
június 20. június 21. június 22. június 23.
július 18. július 19. július 20. július 21.

augusztus 15. augusztus 16. augusztus 17. augusztus 18.
szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 15.

október 10. október 11. október 12. október 13.
november 7. november 8. november 9. november 10.
december 5. december 6. december 7. december 8.

Csokonai V. M. u. Ady E. u. Széchenyi I. u. Károlyi M. u. 

Balassi u. Csontos J. u. Arany J. u. Árpád u. 
Balogh Á. u. Deák F. u. Dobó K. u. Árpád vezér tér 
Barackos u. Egressy köz József A. u. Bercsényi M. u. 
Bethlen G. u. Egressy u. Rákóczi F. u. Bocskai I. u. 
Bogáncs köz Kossuth L. u. (Vecsési útig ) Somogyi B. u. Damjanich J. u. 
Csalogány u. Táncsics M. u. Szent István tér Zrínyi M. u. 
Esze T. u. Venyige köz Szent István u. 
Fazekas M. köz

Fazekas M. u. 

Fecske u. 
Gárdonyi G. köz

Gárdonyi G. u.

Gerle tér
Görgey A. u.
Hársfa u.
Határ út

Hóvirág u. 

Ibolya u. 
Ilona u. 



Irányi u. 
Jókai Mór u. 
Kacsóh P. u. 
Katona J. u. 
Kazinczy F. u. 
Kőrösi út 
Lejtő u. 
Liliom u.
Mátyás király u.
Molnár F. u. 
Móra F. u. 
Muskátli u. 
Nefelejcs u. 

Névtelen u. 

Nyár u. 
sz u. 

Pacsirta u.
Pesti út
Piroska u. 
Radnóti u. 
Rigó u.
Rodostói u.
Rozmaring u. 
Rózsa u. 
Szabó Endre u.
Szabó Ervin u. 
Szegfű u. 
Szilvás u. 
Szondi u. 
Tavasz u. 
Tél u. 
Thököly u.
Tinódi L. S. u. 
Tulipán u. 
Vak Bottyán u. 
Vasút u.(Kőrösi út és a vasút 
között)
Viola u. 



Virág u. 



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
január 18. január 19. január 20. január 21.
február 15. február 16. február 17. február 18.
március 14. március 15. március 16. március 17.
április 11. április 12. április 13. április 14.
május 9. május 10. május 11. május 12.
június 6. június 7. június 8. június 9.
július 4. július 5. július 6. július 7.

augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 4.
augusztus 29. augusztus 30. augusztus 31. szeptember 1.

szeptember 26. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 29.
október 24. október 25. október 26. október 27.

november 21. november 22. november 23. november 24.
december 19. december 20. december 21. december 22.

Akácfa u. Iglói u. Brassói köz Erdősor u. (Kisfaludy utcától a 
Gesztenye utca felé)

Apáczai Cs J u. Aradi u. Babits M. u. Bacsó B. u. 
Bánki Donát köz Bajcsy-Zs. u. Benedek Elek u. Bartók B. köz
Bánki Donát u. Gesztenye u. Berzsenyi D. u. Bartók B. u.
Bem J. út Kálvin tér Besztercei u. Báthory I. u. 
Budai Nagy A. u. Kassai u. Brassói u. Báthory köz
Dankó P. u. Kinizsi P. u. Gorkij u. Déryné u. 
Dózsa Gy. u. Kiskomáromi u. Juhász Gy. köz Erdőalja u. 
Dózsa major Kolozsvári u. Juhász Gy. u. Erkel F.u.
Erdősor u. (Kisfaludy utcától a 
Bem József utca felé) Komáromi u. Kis-szélső u. Hunyadi J. u. 

Fácános dűlő Mikes K. u. Kodály Z. u. Klapka Gy u.
Gábor Áron u. Munkácsy M. u. Kosztolányi D. u. Toldi M. u. 

Gyál-Némediszőlő Pozsonyi u. Könyves K. u. Vasút utca (Bacsó Béla és a 
Kisfaludy utca között)

Heltai Jenő u. Temesvári u. Krúdy Gy. u. 
Karinthy F u. Váradi u. Krúdy köz
Kisfaludy köz. Móricz Zs. u. 
Kisfaludy u. Nagy L. u. 
Kossuth L. u. (Vecsési és 
Mikszáth K. u. között) Puskás u.

Kölcsey F. u. Szélső u. 
Lehel út Tompa M. u. 



Liszt F. u. Váci M. köz
Madách I. u. Wass A u.
Magyar u. 
Mária u. 
Mikszáth K. u. 
Munkás u. 
Patak u. 
Petőfi S. u. 
Rádióleadó u. 
Stromfeld A. u.
Szövetkezet u. 
Tóth Á. u. 
Újvilág u. 
Vasút utca (Kisfaludy és Madách 
utca között)
Vecsési út 
Vörösmarty M. u. 
Wesselényi út. 



Kedd Szerda Csütörtök
április 5. április 6. április 7.
április 19. április 20. április 21.
május 3. május 4. május 5.
május 17. május 18. május 19.
május 31. június 1. június 2.
június 14. június 15. június 16.
június 28. június 29. június 30.
július 12. július 13. július 14.
július 26. július 27. július 28.

augusztus 9. augusztus 10. augusztus 11.
augusztus 23. augusztus 24. augusztus 25.
szeptember 6. szeptember 7. szeptember 8.
szeptember 20. szeptember 21. szeptember 22.

október 4. október 5. október 6.
október 18. október 19. október 20.
november 1. november 2. november 3.
november 15. november 16. november 17.

Bacsó B. u. Brassói köz Aradi u. 
Bartók B. köz Babits M. u. Bajcsy-Zs. u. 
Bartók B. u. Benedek Elek u. Gesztenye u.
Báthory I. u. Berzsenyi D. u. Iglói u. 
Báthory köz Besztercei u. Kálvin tér

Déryné u. 
Brassói u. 

Kassai u. 
Erdőalja u. Gorkij u. Kinizsi P. u. 

Erdősor u. (Kisfaludy utcától 
a Gesztenye utca felé) Juhász Gy. köz Kiskomáromi u. 
Erkel F.u. Juhász Gy. u. Kolozsvári u. 

Hunyadi J. u. Kis-szélső u. Komáromi u. 
Klapka Gy u. Kodály Z. u. Mikes K. u. 
Toldi M. u. Kosztolányi D. u. Munkácsy M. u. 
Vasút utca (Bacsó Béla és a 
Kisfaludy utca között) Könyves K. u. Pozsonyi u. 

Krúdy Gy. u. Temesvári u.
Krúdy köz Váradi u. 
Móricz Zs. u. 
Nagy L. u. 

Puskás u.
Szélső u. 
Tompa M. u. 
Váci M. köz
Wass A u.



Péntek Kedd Szerda
április 8. április 12. április 13.
április 22. április 26. április 27.
május 6. május 10. május 11.
május 20. május 24. május 25.
június 3. június 7. június 8.
június 17. június 21. június 22.
július 1. július 5. július 6.
július 15. július 19. július 20.
július 29. augusztus 2. augusztus 3.

augusztus 12. augusztus 16. augusztus 17.
augusztus 26. augusztus 30. augusztus 31.
szeptember 9. szeptember 13. szeptember 14.
szeptember 23. szeptember 27. szeptember 28.

október 7. október 11. október 12.
október 21. október 25. október 26.
november 4. november 8. november 9.
november 18. november 22. november 23.

Akácfa u. Károlyi M. u. Széchenyi I. u. 
Apáczai Cs J u. Árpád u. Arany J. u. 
Bánki Donát köz Árpád vezér tér Dobó K. u. 
Bánki Donát u. Bercsényi M. u. József A. u. 
Bem J. út Bocskai I. u. Rákóczi F. u.

Budai Nagy A. u. Damjanich J. u. Somogyi B. u. 
Dankó P. u. Zrínyi M. u. Szent István tér 

Dózsa Gy. u. Szent István u. 
Dózsa major

Erdősor u. (Kisfaludy utcától 
a Bem József utca felé)

Fácános dűlő
Gábor Áron u. 

Gyál-Némediszőlő
Heltai Jenő u.
Karinthy F u.
Kisfaludy köz.
Kisfaludy u. 
Kossuth L. u. (Vecsési és 
Mikszáth K. u. között) 
Kölcsey F. u. 
Lehel út 
Liszt F. u. 
Madách I. u. 
Magyar u. 
Mária u. 
Mikszáth K. u. 
Munkás u. 
Patak u. 
Petőfi S. u. 

Rádióleadó u. 
Stromfeld A. u.
Szövetkezet u. 
Tóth Á. u. 



Újvilág u. 
Vasút utca(Kisfaludy és 
Madách utca végéig)
Vecsési út 
Vörösmarty M. u. 
Wesselényi út. 



Csütörtök Péntek
április 14. április 15.
április 28. április 29.
május 12. május 13.
május 26. május 27.
június 9. június 10.
június 23. június 24.
július 7. július 8.
július 21. július 22.

augusztus 4. augusztus 5.
augusztus 18. augusztus 19.
szeptember 1. szeptember 2.
szeptember 15. szeptember 16.
szeptember 29. szeptember 30.

október 13. október 14.
október 27. október 28.

november 10. november 11.
november 24. november 25.

Ady E. u. Csokonai V. M. u. 
Csontos J. u. Balassi u.
Deák F. u. Barackos u. 
Egressy köz Hársfa u.
Egressy u. Hóvirág u. 

Kossuth L. u. (Vecsési útig ) Ibolya u. 
Táncsics M. u. Ilona u. 

Venyige köz Irányi u. 
Kőrösi út 

Lejtő u. 
Liliom u.
Mátyás király u.

Móra F. u. 
Muskátli u. 
Nefelejcs u. 
Nyár u. 

sz u. 

Piroska u. 
Rozmaring u. 
Rózsa u. 
Szegfű u. 
Szilvás u. 
Szondi u. 
Tavasz u. 
Tél u. 
Tinódi L. S. u. 
Tulipán u. 
Vak Bottyán u. 
Vasút u.(Kőrösi út és a 
vasút között)
Viola u. 
Balogh Á. u.
Bethlen G. u. 



Bogáncs köz

Csalogány u. 
Esze T. u. 
Fazekas M. köz.
Fazekas M. u. 
Fecske u. 
Gárdonyi G. köz
Gárdonyi G. u.
Gerle tér
Görgey A. u.
Határ út
Jókai Mór u. 
Kacsóh P. u. 
Katona J. u. 
Kazinczy F. u. 
Molnár F. u. 
Névtelen u. 
Pacsirta u.
Pesti út
Radnóti u. 
Rigó u.
Rodostói u.
Szabó Endre u.
Szabó Ervin u. 
Thököly u.
Virág u. 



 
 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2015. szeptember 24. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
193/2015.(IX.24.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

191/2015.(IX.24.)     Intézkedést nem igényel. 
192/2015.(IX.24.)     Intézkedést nem igényel. 
193/2015.(IX.24.)     Intézkedést nem igényel. 
194/2015.(IX.24.)     Intézkedést nem igényel 
195/2015.(IX.24.)  A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli 

Tagintézmény intézményvezetői állás pályázati 
kiírására Tábit Sarolta pályázatának testület általi 
támogatásáról szóló határozat a Ceglédi Tankerület 
részére megküldésre került. 

196/2015.(IX.24.)  A Kisfaludy-Bartók – Bem J.- 0132/10 hrsz-ú utak  
által határolt terület HÉSZ módosítása miatt a 
tervezésre az árajánlat kérések kiküldésre kerültek. 

197/2015.(IX.24.)  A Bartók iskola öntözőberendezésének kiépítésére 
vonatkozó testületi döntés a kérelmező részére 
megküldésre került. 

198/2015.(IX.24.)  A Peremvárosi Horgászok Egyesületének 
aggregátor vásárlására benyújtott kérelmére a 
testületi döntés az érintett részére megküldésre 
került. 

199/2015.(IX.24.)  A 0170 és 0178 hrsz-ú ingatlanok telekhatár 
módosítására vonatkozó testületi döntés az ügyfél 
részére kiküldésre került. 

200/2015.(IX.24.)  A KEOP pályázat keretében beszerzett gépek, 
eszközök bérbeadásáról a GY.T.H. Kft-vel a 
szerződés megkötésre került.  

201/2015.(IX.24.)  A Bartók utcai óvoda épületének bővítéséhez 
szükséges kivitelezési tervek elkészítésére a 
tervező céggel a szerződés megkötésre került. 

202/2015.(IX.24.)  A Gyáli Liliom Óvoda felújításához a pályázati 
összegen felüli, önkormányzat által a 2015. évi 
költségvetésben biztosított összeg kifizetése 
folyamatban van.  

203/2015.(IX.24.)  Az ASA Kft. veszélyes hulladékok begyűjtésére és 
tárolására vonatkozó kérelmével kapcsolatos 
testületi határozat a szolgáltató részére 
megküldésre került. 

204/2015.(IX.24.)  Gyál Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 2016. évi 
ösztöndíj pályázatához. A pályázati kiírás 
kihirdetésre került.  

 

 



2 

 

205/2015.(IX.24.)  A Gyál 98,9 Mhz közösségi rádió létrehozásával 
kapcsolatos előterjesztés egyelőre levételre került a 
napirendről, mivel az ötletgazdák nem nyújtották 
be pályázatukat a meghirdetett frekvenciára. 

206/2015.(IX.24.)  A KEOP pályázat keretében beszerzett 
hulladékgyűjtő edények kiosztására vonatkozóan a 
Gyáli-Városgazda Kft.-vel a szerződés megkötésre 
került. 

207/2015.(IX.24.)  A város tulajdonában lévő, „út” megnevezésű 
közterületeket érintő nagyközépnyomású 
gázelosztó vezeték építéséhez történő 
hozzájárulásról a kérelmező ügyfél kiértesítése 
megtörtént, a vezetékjogi megállapodások az 
önkormányzat részéről aláírásra kerültek.  

208/2015.(IX.24.)  A Gyál 0110/139 hrsz-ú, szántó terület 
elidegenítését illetően a Magyar Agrárkamara 
megyei elnökségének állásfoglalása 
megváltoztatására vonatkozó testületi határozat az 
érdekelt felek részére kiküldésre került. 

209/2015.(IX.24.)   A Gyál 0132/35 hrsz-ú, szántó terület 
elidegenítését illetően a Magyar Agrárkamara 
megyei elnökségének állásfoglalása 
megváltoztatására vonatkozó testületi határozat az 
érdekelt felek részére kiküldésre került. 

210/2015.(IX.24.)  A DPMV Zrt. 55 db törzsrészvényének 
megvásárlásáról szóló testületi döntés az érintett 
részére kiküldésre került. 

211/2015.(IX.24.)-tól 
212/2015.(IX.24.)-ig  A Pest Megyei kitüntető díjak odaítélésre 

vonatkozó testületi javaslatok felterjesztése 
megtörtént. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
 

Gyál, 2015. október 20. 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2014. decemberében a T. Képviselő-testület megalkotta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletét.  
I. 
 Ezen rendelet úgy rendelkezik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 46.§ (2) bekezdésében meghatározott valamennyi esetben a titkos szavazás kötelező. Ez azt 
jelenti, hogy jelenleg titkos szavazás szükséges az alábbi esetek mindegyikében:  

- önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 
büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

- választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás 
megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

- a vagyonnal való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, 
a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét 
sértené. 

Annak érdekében, hogy titkos szavazás lebonyolítására a továbbiakban az Mötv. adta keretek között csak akkor 
kerüljön sor, amikor az valóban indokolt, szükséges az SZMSZ módosítása.  A módosítás egyrészt az 
adminisztratív terhet csökkentené, másrészt lehetővé tenné, hogy az Mötv. által felsorolt esetek közül akkor 
döntsön a T. Képviselő-testület titkos szavazással, ha azt bármely önkormányzati képviselő javasolja, és ezen 
javaslatot a Testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével támogatja.  
 
II. 
Indokolt a módosítás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra és a Polgármesterre ruházott, az SZMSZ 1. és 2. 
mellékletében rögzített döntési jogköröket érintően is. Jelenleg minden olyan esetben, amikor közterület 
használata iránt kérelem kerül benyújtásra, azt átruházott hatáskörben a Polgármester engedélyezi. Ugyanakkor 
ezen ingatlanokat érintő tulajdonosi döntést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hozza meg, kivéve azon eseteket, 
amikor a megállapodáson alapuló vezetékjog miatt a tulajdonosi hozzájárulásról vagy elutasításról a Képviselő-
testület dönt. 
Annak érdekében, hogy a tulajdonosi nyilatkozattal érintett közterület-használat engedélyezése a jelenleginél 
gördülékenyebben, kevesebb időveszteséggel tudjon megvalósulni, célszerű az átruházott hatáskörök olyan 
irányú módosítása, miszerint tulajdonosi jogkörben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság járna el, kivéve azon 
eseteket, amikor vezetékjog miatt megállapodás aláírása és a jogosultság földhivatali bejegyzése szükséges. Ez 
utóbbi esetben a döntést átruházott hatáskörben a Polgármester hozná meg. 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdése d) és e) pontjai alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntését meghozni, és a mellékelt módosító rendeletet 
elfogadni.   
A rendelet megalkotása minősített többséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 

G y á l, 2015. szeptember 29. 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti 
jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41.§ (4) bekezdésében, a 
48.§ (4) bekezdésében, valamint az 59.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 
1.§   A R. 39.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület titkos szavazást tart az Mötv. 46.§ (2) bekezdésében rögzített esetben, ha azt bármely 
képviselő indítványozza, és ezen indítványnak a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával 
helyt ad.”  
 
2.§  A R. 1. melléklet 1./ pontjának második franciabekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„- dönt az önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról, kivéve a 2. melléklet 
második franciabekezdésében rögzített eseteket;” 

 
3.§  A R. 2. melléklet második franciabekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
- gyakorolja a közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket, ideértve 

az ingatlant érintő tulajdonosi nyilatkozat kiadását, amennyiben az adott ingatlant érintő vezetékjog 
vonatkozásában megállapodás megkötése, valamint a vezetékjog földhivatali bejegyzése szükséges.  

 
4.§  E rendelet 2015. november 1.  napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2015. október 30. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2015. november 1. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/
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 Tárgy: Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A  temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2011. (VII.1) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a gyáli köztemetők üzemeltetését. 

Gyál közigazgatási területén található temetők a: 

Üzemelő: Bem J. utcai köztemető 
Részben lezárt: Táncsics Mihály utcai köztemető 
Lezárt: Munkács M utcai és a Gyál-Némediszőlő köztemetők 

 

A fenntartási feladatok a Bem J. utcai (új) és a Táncsics M. utcai (régi) köztemetőkben a legjelentősebbek. 

A régi temető részben lezárt ugyan, de ettől függetlenül a fenntartási feladatok megegyeznek az új temető feladataival 
(parkgondozás, közvilágítás, temetőgondnok, szemétszállítás,  stb.). 

A rendelet 2-3. sz. mellékletei szabályozzák a temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díjait. A két 
temetőben a megváltási díjak nem egyformák, a régi temetőben alacsonyabbak, ugyanakkor mindkét esetben ugyanazt a 
szolgáltatást nyújtja a Kft. A temetők közötti különbség annyi, hogy a régi temetőben új sírhely nem létesíthető, már 
csak a meglévő sírhelyek újraváltása lehetséges. 

A régi temető alacsony árainak hatására sokan szeretnének új sírhelyet megváltani, annak ellenére, hogy nem áll 
rendelkezésre hely és az újraváltásokból befolyó bevétel sem fedezi kellően a temetőre jutó költségeket.  

A fentiek figyelembevételével javasolom a régi temetőben az új temető jelenlegi díjait bevezetni (díj rendezés az új 
temető áraihoz), amely így nem diszkriminálna a két temető között és talán a lakosság is inkább az új temető 
szolgáltatásait venné igénybe a későbbiekben. 

A díjak a következők szerint alakulnának: 

 Jelenlegi díj Javasolt (új temetőben jelenleg alkalmazott) díj 

Egyes sírhely: 8.000,- Ft/25év 25.000,-Ft/25év 

Kettes sírhely 16.000,-Ft/25 év 50.000,- Ft/25 év 

Gyermek sírhely: ingyenes/25 év ingyenes/25 év 

urnasírhely 6.000,-Ft/10 év 10.000,- Ft/10 év 

egyes urnafülke 6.000,- Ft/10 év 10.000,- Ft/10év 

kettes urnafülke 10.000,- Ft/10 év 15.000,- Ft/10 év 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése értelmében a települési 
önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg 
illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. A véleményeket 2015. október 12-ig vártuk, de nem érkezett 
észrevétel. 
 

A Képviselő-testület 2011. évben meghatározott a Bem József utcai temetőben egy „Urnasírhely IV” megnevezésű 
parcellát (közvetlen a főbejárat mellett), ahol az üzemeltető által előre meghatározott paraméterek szerinti síremlék 
létesíthető (a megváltási díj tartalmazza a síremlék felállításának költségét is). Ebben a parcellában eddig egyetlen 
sírhely sem került értékesítésre, ezért javasolom ennek a parcellának a megszüntetését. 

A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdése c) és e) pontjai alapján. 
 

 



 

A rendelet és a temetői vázrajz módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet a melléklet szerinti rendelettervezet és a határozati javaslat megtárgyalására! 

 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bem József utcai köztemetőre vonatkozó temetői 
vázrajzban meghatározott „Urnasírhely IV” parcellát megszünteti, amelynek helyén új parcellát nem jelöl ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadás egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor 
 
G y á l, 2015. szeptember 30. 

 
 
 
 
         Pápai Mihály 
            polgármester 

 



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
....../2015. (......) önkormányzati rendelete  

a temetőkről és temetkezésről szóló  
15/2011. (VII.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tetv.) 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában és a Tetv. 6. § (4) bekezdésében és 40.§ (3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és temetkezésről szóló 15/2011. (VII.1) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§  A R. 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
2.§ (1) E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével a R. 26.§-a és 2.sz. mellékletének i) pontja hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik  
 polgármester címzetes főjegyző 



 Melléklet a …/2015.(.) önkormányzati rendelethez                                       
 „3. sz. melléklet a 15/2011.(VII.1.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díja 
a Táncsics Mihály utcai köztemetőben 

 
 

a) egyes sírhely esetén 25.000,- Ft / 25 év, 
 

b) kettes sírhely esetén 50.000,- Ft / 25 év, 
 

c) gyermek sírhely esetén ingyenes / 25 év, 
 

d) urnasírhely esetén 10.000,- Ft / 10 év, 
 

e) egyes urnafülke esetén 10.000,- Ft / 10 év, 
 

f) kettes urnafülke esetén 15.000,- Ft / 10 év. 
 
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
Fent meghatározott díjak a köztemetők fenntartását és üzemeltetését ellátó szolgáltató javaslatát figyelembe véve évente 
felülvizsgálatra kerülnek.” 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 163/2014. (X.30.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2015. január 01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2015. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) c) pontjai alapján, 2016. január 01-i 
kezdettel 2016. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2016. január 01-napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2016. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő : 2015. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2015. október 5. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadott 2015. évi 
munkaterve alapján a 2015. októberi ülésen tárgyalja és dönt a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2014/2015. nevelési-
gondozási évéről szóló átfogó beszámolójának elfogadásáról. 
 
Az intézményvezető által összeállított beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

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

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2014/2015. évi nevelési-gondozási 
évéről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2015. október 1. 
 
 
 
 
 
  Erős József 
                               alpolgármester 
 



Beszámoló 2014/2015 nevelési év 
 
 

   Intézményünkben a 2014 / 2015 nevelési év szeptemberben zökkenőmentesen indult 
el. A szülőknek az első szülői értekezleten lehetőségük volt megismerkedni a bölcsőde 
házirendjével, működési szabályzatával, szakmai programjával. A szülői értekezletet 
megelőzően, a nyári csipegető alkalmával is lehetőségük volt megismerni a szülőknek 
a kisgyermeknevelőket és az intézményt. A csoport szülői értekezleten, már közvetlen 
hangulatban beszélték meg a családlátogatás és a beszoktatás menetét, időpontját. Ez 
alapján a kisgyermeknevelők beszoktatási tervet készítettek. Az első szülő értekezlet 
jó alkalom volt a szülő és kisgyermeknevelő közötti együttműködés kialakulásában, 
mely elengedhetetlen a bölcsődében folyó gondozói, nevelői munkához. 
   Az intézményben 5 csoport 12 fővel indult, 3 csoport pedig 14 – es csoport 
létszámra volt feltöltve, itt mindenki betöltötte a második életévét. A beszoktatás 
folyamatosan zajlott 59 fő kezdte meg a bölcsődét szeptembertől folyamatosan, a 
bölcsődében maradt 37 fő mellett, akik még nem töltötték be a harmadik életévüket. A 
várakozó listán maradt 24 fő. 
   A bölcsődében 18 fő látta el a gyermekek gondozását, nevelését. Mindenki 
szakképzett szakmai felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Négy fő kisegítő segítette a 
kisgyermeknevelők munkáját. Napirend szerint felügyeletet biztosított a gyermekek 
számára, rendben tartotta a gyermekek környezetét. Egy fő konyhai alkalmazott 
végezte a tálalási feladatokat. Egy fő kisegítő besegített a konyhai tálalásba, illetve 
helyettesítési feladatot látott el a konyhán, majd a kiszolgáló helységeket takarította. 
A gyermekek csoportszobáit, fürösztőit, öltözőhelységét 2 fő 4 órás takarítónő 
takarította 16 - 20 óráig.  
A gazdasági ügyintéző tartotta a kapcsolatot az önkormányzat pénzügyi csoportjával. 
Gazdasági, számlázási, munkaügyi feladatai mellett, szorosan együttműködött az 
intézményvezetővel, mindenben segítette munkáját.   
Vezető feladataimban nagy segítségemre volt az intézményvezető helyettesem, aki 
kisgyermeknevelői munkája mellett figyelemmel kísérte az intézmény működését, a 
szakmai munkát és a gyakornokok adminisztrációs feladatait ellenőrizte. Jelenleg is 5 
fő gyakornok dolgozik intézményünkben. Intézményvezető helyettesem támogatott 
döntéseimben és távollétemben intézkedéseket tett az intézmény zökkenőmentes 
működése érdekében.  
   Számomra nagyon fontos, hogy munkatársi értekezletek alkalmával a szakmai 
szempontokat mindig ismertessem a kollégákkal. A felmerült hiányosságokra 
felhívtam a kollégák figyelmét, sokszor szóban munkavégzés közben. Megfigyelés és 
ellenőrzés mellett megbizonyosodtam a munka minőségének javításáról. Különös 
figyelmet szenteltem a kollégák egymáshoz való viszonyának kialakítására. Egy 
nagyobb létszámú közösség összekovácsolása volt a cél. 
   A szociális továbbképzési kötelezettségének 2014. évben négy dolgozó tett eleget, 
anyagi támogatás hiányában ingyenes továbbképzéseket vettek igénybe a kollégák, 
utazási költségeiket pedig saját maguknak fizették. A 2015. –ös évben négy dolgozó 
jelentkezett szakmai továbbképzésekre, ebből egy ingyenes három fő pedig a 
költségvetésünkben jóváhagyott továbbképzési keretösszeget használta fel.  
   Fontos számunkra a szülőkkel való jó kapcsolat erősítése. Nagyon fontos a szülőkkel 
való kommunikáció mellett a verbális tájékoztatás is. Minden gyermekről ¼ évente 
jellemzést írtak a kisgyermeknevelők. 
A kisgyermeknevelők munkaterve úgy volt kidolgozva, hogy tartalmazta a szülők 
részére meghirdetett családi délutánokat, nyitott napokat, melyek lehetőséget adtak a 



szülőknek, hogy gyermekeikkel és a kisgyermeknevelőkkel vidám órákat töltsenek el 
a bölcsőde falain belül. Ezek lehettek ünnepi előkészületek vagy maga az ünnep. Az 
eseményekre a kisgyermeknevelők felkészültek. A szükséges kellékeket 
előkészítették, ilyenkor készültek az ünnephez kapcsolódó díszek, ajándéktárgyak, 
melyeket hazavittek a gyerekek. Különböző technikával készültek az ajándékok pl. 
ragasztás, festés, színezés, vágás. A szülők örömmel vettek részt ezeken az 
eseményeken.       
Szakmai délután alkalmával a szülők érdeklődésének megfelelő téma kiválasztásával, 
együttgondolkodás indult el a szülők és nevelők között, melyben fontos szerepe volt a 
kisgyermeknevelők szakmai felkészülésének. Ezekről az eseményekről mindig előre 
tájékoztatták a szülőket az egység faliújságán. 
    A gyermekek számára rendezett születésnapi köszöntés, éneklés, gyertyagyújtás 
tette emlékezetessé az ünnepet. A kisgyermeknevelők sajátkészítésű ajándékkal 
kedveskedtek a gyermekeknek. Természetesen készültek mikulásra, karácsonyra, 
farsangra, húsvétra is. A Mikulás elhozta ajándékait, ebben nagy segítséget jelentett a 
karbantartónk, aki jelmezt öltve végig ment az intézményen. A gyermekek igénye és 
érdeklődése szerint a csoportba adta át az ajándékait, vagy csak otthagyta a teraszon.  
A karácsony nagy ünnep a bölcsődések életében, a kisgyermeknevelők ajándékot 
készítettek a gyerekeknek, illetve a gyerekekkel közösen is készültek ajándékok. Az 
egységekben és az aulákban feldíszített fenyőfa várta ket. 
 A farsang szintén közös ünnep volt a szülőkkel, a gyerekeknek nem volt kötelező a 
jelmez, de szinte mindenki jelmezt öltött. Vidám jó hangulatú délelőttöt töltöttek az 
Intézményben.  A bölcsődés korú gyermekek igényeinek megfelelően mindig 
csoportos ünneplésre került sor. 
A föld napja alkalmából a szülőkkel együt virágültetésre került sor, mely a 
gyermekeknek nagyon tetszett. 
   A gyermekek beszédfejlődését életkoruknak megfelelően fejlesztették a 
kisgyermeknevelők, énekkel, mondókával, képről meséléssel és nagyon sok 
beszélgetéssel. A bábozás és diavetítés kiegészítő eszköz a gyermekek fejlesztésében.  
Gondozási műveletek közben is neveltek, fejlesztettek a kollégák, nagyon fontos a 
kisgyermeknevelői attitűd. Sok esetben a bölcsődében tanultak meg enni, rágni, 
pohárból inni, a személyi higiéniát, járni, beszélni és játszani. Csak pár dolgot 
soroltam fel, amiben a kisgyermeknevelőknek támogatni kellett a gyermekeket és 
fejlettségüknek megfelelően, biztosítani számukra a megfelelő tárgyi környezetet. Az 
önállóság fejlődésének segítése, támogatása, a lehetőség megteremtése szintén a 
kisgyermeknevelők feladata volt. A szocializációs feladatok elősegítése szintén 
alapvető feladat, hiszen a bölcsőde a kisgyermekeknek az első szocializációs 
környezete a család után. Mozgásfejlődésüket játékos tornával, a tornaszobában lévő 
nagymozgásos fejlesztő modulokkal biztosították a gyermekek számára.  A tágas 
udvaron tricikli, csúszda, homokozó, játszótéri rugós eszköz biztosította a gyermekek 
számára a változatos játékot. 
   Az egészségük megőrzése és immunrendszerük erősítése érdekében október 01 – től 
március 31 – ig a sószobát is látogatták bölcsődéseink. Ez elősegítette, hogy a 
légzőszervi megbetegedések csökkenjenek, illetve azok gyorsabb lefolyásúak 
legyenek. A sószobát beosztásnak megfelelő időben és tartamban látogatták a 
gyerekek. A sószobában  mesekönyvet nézegettek, rajzoltak, finom sóval homokoztak, 
asztali játékokkal tevékenykedtek a gyermekek.  
    A folyamatos napirend biztosította a gyermekek számára az állandóságot és a 
biztonságot. A bölcsődében minden gyermek saját fejletségi szintjének megfelelő 
egyéni bánásmódban részesült. A gyermekeket egyéni fejlődésüknek megfelelően a 



kisgyermeknevelőknek mindenben támogatniuk kellett. A bölcsődében töltött idő nagy 
részét a játék határozta meg, melyet a gyermekek szabadon választhattak ki mindig 
érdeklődésüknek, hangulatuknak megfelelően. A felajánlott tevékenységek 
bővíthetőek gyurmázással, festéssel, ragasztással, színezéssel stb., de csak az 
érdeklődő gyereket lehetett bevonni a tevékenységbe.   
   Az év legnagyobb eseménye a gyermeknap volt, melyet szülőkkel, testvérekkel 
együtt ünnepeltünk zenével, tánccal, színes programokkal, kézműves 
foglalkozásokkal, bábelőadással készültünk a nagy eseményre. Mindig sokan 
érdeklődnek a programok iránt, élményekkel gazdagabban térhettek haza.  
   A kisgyermeknevelők másik nagy ünnepe a Bölcsődék Napja, melynek hivatalos 
időpontja április 21.. Minden évben készültünk különböző változatos programokkal, a 
2015 – ös évben volt először lehetőségünk rá, hogy Székesfehérvárra szerveztünk 
szakmai kirándulást. Ez a nap nem csak a szakmai érdeklődést színesítette 
(játékmúzeum látogatás), de a dolgozók egymás közötti kommunikációjának, emberi 
kapcsolatainak erősítését is elősegítette.  
   Az intézmény tárgyi feltételei, maximálisan megfeleltek a szakmai 
követelményeknek, megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészlet állt a gyermekek 
rendelkezésére. A kisgyermeknevelők szakmai munkájához minden eszközt 
biztosítottam. Az intézmény esztétikai megjelenésén túl a karbantartásnak és a 
folyamatos takarításnak köszönhetően az idelátogatók és dolgozók egy szép 
környezetbe érkeztek.  
   A tálalókonyhában került kiadagolásra a gyermekek háromszori ételadagja 
(bölcsődei étrend szerint) és a tízórai folyadék. A diétás étkezést két fő vette igénybe. 
   A karbantartó minden olyan apró javítást, festést elvégezett, melyhez beszereztük az 
alkatrészt (anyagot) és nem feltétlenül igényelte szakember bevonást. Napi teendőit a 
gyermekek napirendje határozta meg. Nyáron végezte a játszótéri eszközök festését, 
felújítását. Az évszaknak megfelelően végezte a kertészeti teendőket, alkalmazkodva a 
gyermekekhez.  
Az intézmény nagytakarítását a kisegítők együttesen végezték a zárás ideje alatt. 
   Az intézményben folyamatosan jöttek elő a hibák a bővítéssel, felújítással 
kapcsolatban. A garanciális javítási feladatokat Gyál Városfejlesztés és 
Városüzemeltetés Nonprofit Kft. részéről Donhauzer Ádám Ügyvezető Igazgató 
továbbította a kivitelező felé. Együttes felmérés után lassan, de sor került a hibák 
kijavítására. Vannak visszatérő problémák, mint pl. a bejárat kapu rögzítése, az 
utcafronti kerítés és teraszok festése. Ez utóbbi probléma még nem tisztázott, hogy 
garanciális kötelezettség e? (penészedik a fa a festékréteg alatt)  
   Bölcsődénket a Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület a számukra 
felajánlott 1 % -os adóval támogatta. Ebben a nevelési évben a gyermeknapra 
meghívott vendég előadók tiszteletdíját fizette ki. 
 
A gyermekek, szülők, kollégák nevében köszönöm a Polgármester Úrnak, valamint a 
Képviselő Testületnek a bölcsőde anyagi támogatását, melyet a működéshez 
biztosítanak az intézmény számára.  

 
Gyál, 2015. október 1. 
                                                                           Balkó Kálmánné 
                                                                            Intézményvezető 
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l. A szakmai munka áttekintése 
 
Jelen beszámolómat óvodánk éves munkatervének figyelembe vételével készítettem el. 
 
1.1. Törvényi háttér 
 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről   
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2013. március 23-ával átfogó módosítása történt az óvodai 

vonatkozásában is (miniszteri rendelet, az óvodai beiratkozás új előírásait is tartalmazza. 
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 
32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és 

a SNI tan. Ik. Isk. okt. r. kiadásáról. 
2003. évi CXXV: törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 
326/2013(VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.éviXXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 
                              Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 
                            Útmutató – Belső értékelési rendszer óvodák számára 
 
1.2. Statisztikai adatlap mutatóinak elemzése  
 
105 gyermeket írattak be 2014/2015-es nevelési évre. 
(Beiratkozás idején: 88 fő - aug. 30-ig: 77 fő) 
Beiratkozás után – az év folyamán:27 fő 
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1. Pillangó 32 31 0 1 0 0 0 33 32 0 0 32 16 13 3   

2. Micimackó 20 20 5 0 0 0 0 20 25 0 0 27         

3. Méhecske 26 25 0 1 0 0 0 27 26 0 0 26 27 26 1   

4. Katica 29 29 0 0 0 0 0 29 29 0 0 29         

5. Süni 29 29 0 0 0 0 0 29 29 0 0 29 19 12 7   

6. Bambi 25 25 0 0 0 0 0 25 25 0 1 24 4 2 2   

  összesen 161 159 5 2 0 0 0 163 166 0 1 167  66 53 13  7 fő 

Bartók épület 

7. Mákszem 28 28 3 0 0 0 0 28 31 0 2 31 8 5 3   

8. Micimackó 30 30 0 0 0 0 0 30 30 0 0 28 15 6 9   

9. Nyuszi 27 26 0 1 0 0 0 28 27 0 1 25 15 13 2   

  összesen 85 84 3 1 0 0 0 86 88 0 3 84 38 24 14  5 fő 

mindösszesen 246 243 8 3 0 0 0 249 254 0 4 251  104  77  27  12 fő 
 

2H – Hátrányos helyzetű: 13 fő 
3H - Halmozott hátrányos helyzetű 24 fő volt az óvodában
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1.3. Törvényességi feladatok voltak 
- Intézményi dokumentumok átdolgozása megtörtént a Köznevelési törvénynek 

megfelelően, a tartalmuk megismerése, a napi munkában történő 
megvalósulásának figyelemmel kísérése külön feladat. Az Útmutatók 
követelményeinek megfelelése az ellenőrzési feladatok elvárásainak 
megfelelő kidolgozása, mely az Intézményi Belső Értékelési Program új elem az óvoda 
életében a külső ellenőrzésre való felkészülés, valamint a minősítési eljárások jegyében 
készült el. A rendszer megvalósulása a következő időszak feladata. Az elvárások beépítése a 
dokumentumokban különös figyelmet igényelt. 

- Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi terv intézkedéseinek megvalósítása, éves 
felülvizsgálata. 

- Törvényi változás naprakész nyomon követése, 
- Munkaköri leírások aktualizálása – logopédus és pszichológus az óvodában- fenntartói 

határozat. 
- Felkészülés az iskolaérettségi vizsgálatra – az óvoda-iskola átmenet 
- Iskolaérettségi vizsgálat 
- logopédus – pszichológus – gyógypedagógus év eleji felmérések – megfigyelések – elemzés

   
- óvónő (fejlesztő pedagógus) 
- Az óvodai szakvélemény kiállítását megalapozó dokumentum:   

 A gyermekek fejlődési lapja 
Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti.  
Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség 
szerint, de legalább félévenként – rögzíti.  
Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 

 
1.3. A nevelőmunkában elért eredmények 
A 2014/2015 nevelési év munkatervének értékeléséből, 
valamint a Pedagógiai Programunkban 
megfogalmazottakból adódó feladatokat, valamint a 
törvényi változásokból adódó rendelkezéseket tartottam 
szem előtt. A csoportokban a folyamatos reggeliztetés a 
párhuzamos tevékenység, projektmódszer megvalósítását 
segítette. A változatos csoportszintű programok az 
élménynyújtás lehetőségeit szolgálták. A tevékenykedtetés 
és a személyiségfejlesztés volt a legfontosabb nevelési 
feladatunk, mely nagyon szép eredményeket mutatott, ezt 
erősíti a minősítési eljárások eredményei, valamint a 
csoportlátogatásaim, és azt követő beszélgetések hatása.  
Kiemelt feladat volt: 
�  Környezeti és egészség nevelési program megvalósítása. 
�  Projektpedagógia alkalmazása 
A gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira és ismereteire építve kell biztosítanunk változatos 
tevékenységeket, amelynek során célunk 

- a képességfejlesztés, 
- tapasztalatok, ismeretek bővítése és rendezése. 

A tanulási tevékenység feltétele 
- a gyermek cselekvő aktivitása, 
- a közvetlen, sok érzékszervét megmozgató tapasztalás, felfedeztetés és 
- a kreativitás erősítése. 
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A csoport óvodapedagógusai saját projektterv
készítettek, így tudták biztosítani az egyéni és 
életkori sajátosságok figyelembevételét, ezáltal az 
öndifferenciálás lehetőségét is.  

et 

és 

Minden tervükben megjelenik  
- a projekt témája 
- célja, 
- a probléma felállítása, 
- a nevelési feladatok megnevezése. 

� A gyermeki személyiségfejlődésben a szokás- 
normarendszer megalapozására nagyobb hangsúlyt 
fektettünk 

� Integrált nevelés megvalósítása az óvodában.  
� Néphagyományőrzés elemei az óvodai tevékenységek során. 

- A gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag 
eszközrendszerével. 

- A gyermekben a hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása. 
- A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a családok 

aktív együttműködésével. 
A helyi pedagógiai programunk hatékony m ködtetése érdekében 

különös hangsúlyt helyeztünk az alábbi területekre:  
o a komplexitás  
o az egyéni képességfejlesztés  
o játékba integrált nevelés 

A játék értékeinek kiemelt szerepe az óvodai élet 
tevékenységformái között. 
Feladataink voltak:   
- A játék feltételeinek fejlesztése.  
- Minél több élménynyújtás és tapasztalatszerzés biztosítása. 
- A játékfajták legjellemzőbb megjelenési szintjeinek biztosítása.  
- A játéknak kreativitásukat fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenységgé válásának elősegítése. 
- Minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítani gyermekeknek az elmélyült játékra.  
- Iskolaérettség - fizikai és pszichés alkalmasság az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez.  
A pedagógusok fogadóóra alkalmával tájékoztatták a szülőket az estleges hiányosságokról, 
részképesség problémákról, fejlesztési lehetőségekről, a gyermekek fejlettségi állapotáról.  
Célunk és feladatunk megvalósítása során az alábbi elveket tartottuk szem előtt.  

- Hatékonyság, eredményesség és esélyegyenlőség. 
- Szakmai tartalom megújulását célzó feladatok végrehajtása. 
- Korszerű pedagógiai  módszerek elterjedésének támogatása – projekt módszer alkalmazása. 

1.3.1. A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
Differenciálás alapelvei figyelembe véve az alábbiak voltak a feladatunk:  
O    Az összes napirendi tevékenység során biztosítva volt a differenciált, személyes bánásmód a 
gyermeki igények figyelembevételével:  

o spontán és szervezett tevékenységekben     
o udvari, csoportszobai tevékenységekben, (séta, kirándulás során is) 
o a szabad játék, a gyermekek által kezdeményezett és az irányított játék során 
o a tevékenységek teljes folyamatban érvényesüljön (előkészületek, szervezés, lebonyolítás, 

utómunkálatok) 
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O   A pedagógiai hatásnak az egész gyermeki személyiségre kellett hatni (testi, lelki –értelmi, 
érzelmi, akarati -, szociális személyiségszférára) 

O   A tevékenység során a gyermek számára az önmegvalósítás lehetőségét kínálta. 
O   Humanisztikus gyermekszemlélet érvényesült: bizalom a gyermek iránt, tisztelet, elfogadás, 

megértés, a szabad választás (eszköz-, hely-, időtényezők, kivitelezés, kipróbálás, szervezés, 
társigény…),  

O   Differenciálás pedagógiai funkciói érvényesültek. 
       (a különbözők közel azonos fejlettségi szintre való eljuttatása minden területen, az előzőekre 

építkező, annak meghosszabbítása (minőségi differenciálás), az egyéni képességek 
kibontakoztatása (egyéni irányultság, adottságok, hajlamok kibontakozása, tehetség 
gondozása) 

 
� Tehetséggondozás 
Az óvodai nevelés során középső és nagycsoportban már bizonyos jelek alapján kiszűrjük a 
tehetségesnek tűnő gyerekeket. Az óvodai nevelés során ez a képesség legszembetűnőbben a játékban 
ismerhető fel. Az ilyen gyermek aktív, különleges dolgokat alkot, nem a megszokott szabályok 
szerint cselekszik, az eredmény mégis fantasztikus. 
Ezen a területen is sok tanulni valónk van.  
A cél mindig az önállóan tevékenykedni akaró, tudó, boldog személyiség elérése. 
Mit tud tenni az óvodapedagógus, ha kiemelkedő képesség  gyermeke van a csoportban? 
Az első és alapszabálynak is tekinthető, hogy hagyjuk a gyermeket önállóan alkotni! Dicsérjük, újabb 
és újabb eszközökkel, lehetőségekkel motiváljuk, segítsük, hogy elképzeléseit megvalósítsa. 
Tolmácsoljuk másságát – ha magatartásában nehezen kezelhetőség van, türelmesnek kell vele lenni! 
A képességeit fejlesztő feladatokkal bízzuk meg! 
A szülőkkel való konzultálás, a jó kapcsolattartás nagyon fontos! A szülő másként látja gyermekét, 
mínt az óvodapedagógus, aki más szituációkban, helyzetekben, a csoport egészében, a társakhoz való 
viszonyában tudja megfigyelni. Az iskolaválasztásban is előnyös az együttműködés. 
Céljaink voltak:                      

- a gyermek erős oldalának fejlesztése;  
- gyenge oldalainak kiegyenlítése; 
- „megelőzés”, „légkörjavítás”; 
- olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. 
 

� Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
- Egyéni fejlesztési terv készítése. Egyéni fejlesztés 
- Azonos problémával küzdő gyermekek kisebb csoportokban történő fejlesztésének 

megvalósítása a gyakorlatban jól működik.  
 
A mérési eredmények összegzését, következtetések levonását fejlesztési tervek, feladat ellátási tervek 
követik. Ezt a munkát minden óvónő lelkiismeretesen végzi, a csoportnaplóban, valamint a 
gyermekek személyiséglapjában van dokumentálva. 
A Nevelési Tanácsadó fejlesztőpedagógusai: Soróczkiné Évike látta el a szakvéleménnyel rendelkező 
gyermekeinket. 

1.3.1.1. Logopédiai ellátás az óvodánkban 
Dr. Arányiné Mócsán Mária – gyógypedagógus - logopédus az óvodánkban. 
Nagy szakmai felkészültséggel, végtelen gyermekszeretettel rendelkező, megbízható, szakember.  
2014. szeptember 15-től kaptuk meg újra az álláskeretet. 
Beszámolója a dokumentum 3. sz. mellékletét képezi 
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1.3.1.2. Pszichológusi ellátás az óvodában  
Jeney Andrea egy éve dolgozik az óvodában. Beilleszkedett a közösségbe, a feladatát 
lelkiismeretesen látja el, a klinikai ellátás gyakorlatát jól tudja hasznosítani az óvodában. Kész az új 
dolgok befogadására, óvodai pszichológiához szükséges elméleti gyakorlati tudását folyamatosan 
bővíti. A közösségi élet aktív résztvevője. 
2015.március 1-jétől biztosított részmunkaidős pszichológusállás, teljes munkaidős státusz lett a 
Képviselő-testület határozata alapján. 
Beszámolója a dokumentum 4 sz. mellékletét képezi. 

1.3.2. Környezeti és egészség nevelési program megvalósítása 
A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, legjelentősebb tevékenységek voltak. 

– a környezettel, természettel kapcsolatos anyag feldolgozása a foglalkozásokon 
képességfejlesztő tevékenység formájában; 

– környezettudatos életmód elemeinek szocializációja (pl. hulladékszelekció, természetbarát 
termékek használatára való ösztönzés, természeti környezet védelme, lakó- és óvoda környezet 
közös megóvása); 

– személyes higiéné elsajátíttatása; 
– csoportszoba, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága; 
– az óvodán kívüli ismeretterjesztés lehetőségeinek kihasználása; 

1.3.3. Egészséges életmód alakítása  
- a gyermekek gondozása, testápolás, higiénés ellátása, 
- testi szükségletek, mozgásigény kielégítésének lehetőségei; 
- testi képességek fejlesztése, edzés; 
- egészséges táplálkozás biztosítása; 
- egészségi jó szokások alakítása.  

Speciális gondozás-nevelés  
- a lassabban fejlődők segítése, 
- alacsonyabb fejlettségű gyermekek felzárkóztatása, 
- a sajátos nevelési igényű: érzékszervi-, mozgásszervi fogyatékossággal élő gyermekek beillesztése, 
- kiemelt képességű gyermekek kezelése, 
- szakemberek közrem ködése a speciális nevelésben, az együttm ködés megvalósítása.  

1.3.4.  Érzelmi nevelés biztosítása  
- óvodába lépés (beszoktatás módszere), 
- pozitív óvodapedagógus- és dajka minta, 
- az önállóság mértéke, önérvényesítés biztosítása, 
- a másság elfogadása. 

1.3.5. A szocializáció elősegítése  
 - közös élmények szerzése, 
- a segítőkészség alakításának feltételei, 
- feladattudat, szabálytudat fejlesztése, 
- a természet és a rend tisztelete, védelme 

1.3.6.. A tevékenység és a mozgás hatása az értelmi fejlődésre 
- A gyermek abban fejlődik legjobban, amiben jól érzi magát. 
- Változatos tevékenységeket kínáltunk. 
- Tevékenység-repertoárunk a gyerekek igényeihez, szükségleteihez, érdeklődésükhöz, 

kíváncsiságukhoz igazodik. 
- Kezdetben a közvetlen fizikai szükségletek (evés, biztonság, mozgás, tevékenykedés,)  

 9



  Gyáli Tátika Óvoda – 2015 - Beszámoló 

A korszer  mozgásfejlesztés, a fejlődésközpontú mozgás volt a fő feladat. 
- A természetes mozgáskedv megőrzése. 
- Élményt nyújtó, teljes személyiségre ható fejlesztés. 
- Pozitív kompetenciaérzet kialakítása („Meg tudom és meg is akarom csinálni!”).  
- A gyakorlással tanulható és fejleszthető elemekre. 
- Funkciókra való koncentrálás, teljesítmény- és versenykényszer nélkül. 

1.3.7. A „Zöld Óvoda” működésével kapcsolatos feladatok 
Területek  Óvónői feladat  dajka, takarító, 

karbantartó feladata  
Megvalósulás 
módja  

gyümölcsnapok szervezése  gyümölcsök előkészítése  heti 1 alkalom  
levegőzés  nevelőmunka segítése  napi  
élményszerző séta  nevelőmunka segítése  heti  
erdei óvoda megszervezése  bekapcsolódás a szervezésbe  évente 

Egészséges 
életmód  
 

gyermekúszás megszervezése a 
középső és nagycsoportokban.  

Nevelőmunka segítése, 
bekapcsolódás a szervezési 
feladatokba  

Heti egy alkalom  

Ebéd során megmaradt ivóvíz 
felhasználása növénygondozáshoz  

Víz tárolása, felhasználás 
segítés  

folyamatos  Víz 
takarékosság  
 Csapok elzárása  Csapok ellenőrzése, javítása,  rendszeres  

a csoport növényeinek gondozása  nevelőmunka segítése  folyamatos  
halak, gondozása  
akvárium, tisztítása 

  Pillangó csoport 
Növény - és 
kisállat 
gondozás  
 

téli madárgondozás  eleség előkészítése  
madáretető barkácsolása,  

Téli időszak  

A csoportszoba esztétikus kialakítása  A csoportszoba rendszeres 
takarítása  

naponta  

A balesetveszélyes játékok javíttatása  javítás  alkalomszerűen  
óvoda dekorációja az évszakoknak a 
jeles napoknak megfelelően  

Részvétel a dekoráció 
készítésben  

Felelősök 
óvodánként  

Az óvodakert gondozása  
 

Bekapcsolódás a kert 
gondozásába  

Minden csoport 

A sziklakert, fűszernövénykert 
gondozása,  

Nevelőmunka segítése, 
eszközök előkészítése, 
szárításhoz  

folyamatos  

A közvetlen 
környezet 
szépítése, 
óvása, 
esztétikája  
 

Fűszernövények felhasználása  Fűszernövények előkészítése 
étkezéshez  

Az idénynek 
megfelelően  

Hulladék anyagok felhasználása 
barkácsoláshoz  

Nevelőmunka segítése, 
szerszámok előkészítése  

folyamatos  

A környezetben történő vizsgálódás 
megszervezése  

Eszközök előkészítése a 
vizsgálódáshoz  

A tervezőmunka 
szerint  

Megfigyelések a séták, kirándulások 
alkalmával  

Szervezési feladatok segítése  Minden csoport  

Környezet  
védelem a 
tanulás  
területén  

Korszerű pedagógia módszerek 
alkalmazása  

Szervezési feladatok segítése  projektben 
feldolgozása  
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Takarítási Világnap  mber Szepte
Víz világnapja  03.22 
Föld napja  04.22 
Állatok napja –  10.04 

Jeles napok  
 

Szervezési feladatok segítése  

Madarak és fák napja  05.10 
Marketing  
 

nlapon történő  hné 
Sz. Tünde 

A programok ho Felelős: Olá
megjelenítése  

1.4. Az év során megvalósult mérések  

 szerint történik évek óta a gyermekek mérése, megfigyelése, a gyermekek fejlesztése 

Mérési naptár 
Hónap oport 

 
Az alábbiak
érdekében. 

Kiscsoport Középsőcs Nagycsoport 
Artikulációs vizsgálat 

 
   

 

A g sét 

BESZOKTATÁS 
 

ció fejlettségének 

olás – 

/Goodenoug/ 

koordináció 
: 

 mérése 

esség vizsgálat: 
rövid D   

E
lső

 fé
lé

v 

yermekek fejlődé
nyomon követő 
dokumentumok, 

személyiséglapok  

Finommotoros 
koordiná
mérése. 
Emberábráz
Családrajz 

- Finommotoros 
fejlettségének mérése
Rajzkészség
Családrajz 
- Kognitív kép

IFER 

 

- minden érdőív 

helyzetfeltáró értékelés 
 

Értelm égek 

/

fejlődésvizsgáló rendszer 

/  

változást, lá  hozzáadott 

 rö s 
fejlődésvizsgáló rendszer 

M
ás

od
i k

 fé
lé

v 

 
Neveltségi szint mérése 

gyerekről k
kitöltése 

- diagnosztikus 

 
i képess
mérése 

rövid DIFER – 
diagnosztikus 

- Neveltségi szint mérése 
- lezáró, szummatív értékelés 

lehetőséget ad arra, hogy a folyamat
legelején feltárt neveltetési szintet 

összehasonlíthassuk a záró értékekkel, 
mutatja a neveltségben bekövetkezett 

thatóvá teszi a
értékeket is. 

- Értelmi képességek mérése 
vid DIFER – diagnosztiku

Mérés eredményei 2. sz. melléklet 
 

rtok évente egyszer mennek kirándulni. A szülők is szívesen kísérik el a 

kre jutottak el gyermekeink a 2014/2015-ös nevelési évben:

1.5. Az intézmény szabadidős tevékenysége  
A gyerekcsopo
gyermekeiket. 
A Budapesti Bábszínházba 3 csoport tudott elmenni. 
A következő helye  

tudományi Múzeumba 

Pillangó csoport gyermekei közül, szintén 

, közös élmények megélése. 

k biztosításával hatékony nevelési 

. 

o Piliscsév 
o Abony - magánállatkert 
o Természet
o Állatkert 
o Siófokra 
o Tarzan park - Újpest 

- Kétbodony – egy hetes ovis tábor – június 22-26-ig - a 
rendkívül jól sikerül, büszkék lehettünk a gyermekeinkre.  
Fontos a kíváncsiság ébrentartása, a rácsodálkozás örömének megosztása
A tudatos nevelő magatartás a lehetőségek megteremtéséhez szükséges. 
A Közösségek alakulásának segítése, fejlesztése a közös élménye
módszer, amely az óvónőnek elvárt kompetenciái közé tartozik. 
Óvodapedagógusok óvodai és óvodán kívüli közösségfejlesztő együttműködést, szociális 
képességeket fejlesztő módszereket, tevékenységeket, programokat támogattak és szerveztek
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A kirándulások csoportszinten szerveződnek szülőkkel, vagy szülők nélkül, minden esetben 
b
 

 – közös tevékenységek 

lés nélküli munkanapot tartottunk. 
iába tettük ki a felmérést sok szülő kéri a gyermekek elhelyezését. Ebben az évben kirándulni 

sem mentünk. 
 

lés nélküli mu

iztosítva van a megfelelő létszámú felnőtt kíséret. 

1.6. Az éves munkaterv teljesítése

1.6.1. Nevelés nélküli munkanapok 
 
Kevesebb neve
H

Neve nkanapok 
Ideje: Megnevezése: Témája 

 
2014. október 13. 

6 órás szakmai nap  Új jogszabályozások 
EDUCATIO -  

 
2015. február 27. 
 

re 
ai Program módosításának 

k való 
megfelelés 
- Projekt módszer eredményei 

Nevelőtestületi 

- Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzés
A Pedagógi
előkészületei – kompetenciákna

 
2015. augusztus 31. 

 
Nevelési értekezlet  megbeszélése 

Dokumentumok véleményezése, elfogadása. 

2015/2016-os nevelési év feladatainak 

1.6.2. 2014/2015 nevelési év megv
 

alósult eseményei 

Eseményn lési év aptár 2014/2015 neve
esemény Feladat megvalósítása felelősök  

Faliújságok – hírek, 
Információk a szülők felé 

sa 

őtérné Gy. Kriszti 

, A faliújságokon az információk aktualizálá
Honlap aktualizálása 
Folyosó, előterek díszítése az évszaknak-, 
ünnepnek megfelelően 
Bartók épület – dekoráció – S

sz: Micimackó-
Süni csoport 
Tél: Méhecske-, 
Bambi csoport 
Tavasz: Pillangó-, 
Katica csoport    

Délutáni foglalkozások Szervezés - időbeosztás Fejes Mária 
Ny hoz látogatás – köszöntés  Ka Lu  ugdíjas klub pcsolattartás:  

Bekapcsolódik: Pillangó, Méhecske,  
kovszkiné K.

Lívia 
esemény Feladat megvalósítása felelősök  

Gyermekvédelmi felmérés: yzetű gyerm
 

Veszélyeztetett és hátrányos hel ekek Óvónők – 
dit feltérképezése, szükséges lépések, szept.-20-ig 

leadni a csoportok felmérését.  
Éves terv elkészítése 

Winkler E
- Tóthné F. 

Melinda 
Családi délután:    

 

ort 
Szept. 19. 
 

A rendezvény megszervezése –
Lebonyolítás 

sz köszöntő – Játszó délután

Micimackó csop
– Kovács Istvánné 
Bikkiné Teréki 
Anna 
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Logopédus -  
Fejlesztőpedagógusok Időbeosztás elkészítése. 

  
z óvoda 

Pszichológus- tevékenysége  

Felmérés – nyilatkozatok.  

Zökkenőmentes munka biztosítása. 

Óvodavezető –
A
szakemberei. 
 

Gyermekbiztosítás –fényképezés onyolítás Időegyeztetés – adminisztráció - leb Kovács Istvánné 
Mérés- értékelés 
Munkaközösség Folyamatos munka megvalósítása 

Nagy
Ková né 

Éves tervek elkészítése né Ny. Mária 
cs István

Pályázat figyelő Internet figyelése -  Honlap aktualizálása Oláhné Sz. 
Tünde 

Zenés műsorok az óvodában  ése, lebonyolítása  Sz. Tünde 
- Bikkiné T.Anna  

A programok megszervez
 

- Oláhné

szi kirándulások 
 

Szervezés – lebonyolítás 
 

óvónők 

Okt. 23. Nemzeti ünnep Megemlékezés, csoportok összefogása, díszítés. ske Méhec
Alapítványi bál szervezés 
Klapka épület: nov. 15 

Lukovszkiné K. 
Lívia 
Karap Erzsébet 

Kapcsolattartás az intézményekkel 
rinyi Iskola – 

 Ovis váltóverseny –  
 

s – részvétel é Nyíri Mária 
Lukovszkiné Kiss 
Lívia 

Z
Programokról tájékozódá
megszervezése 

 

Nagyn

Nyílt napok  Minden csoport  Tájékoztatás, lebonyolítás 
Mikulás  
Dec.6   őadása a bölcsődések meghívása - 

a meghívása közös 
ikulásra 

- Méhecske csoport Bartók épület: - bábjáték 
Óvónők bábel
szervezés  - Bartók Iskol
M

Mikulás – a felnőtteknek Szervezés lebonyolítás  zető – 
tti 

Tanács 
december  

óvodave
Közalkalmazo

Adventi készülődés 
Szülők bevonása 

Szervezés – ünnepi hangulat teremtése – díszítés – 
lebonyolítás. 

Süni csoport 

Farsang – gyerekeknek 
Klapka épület:  
Február 16 

 
 
Ba  farsangi hét – hetes program Szü , díszítés – 

rt 

et 
 a 

ütt 

ülők, 
dolgozók közös 
napja. 

rtók épület – lőkkel nyíltnap – szervezés
rendezés. 

Pillangó csopo
Minden csoport 
készül tréfás 
feladatokkal, mely
a gyerekek
szülőkkel egy
teljesítik. 
Ez a nap is a 
gyerekek, sz

esemény Feladat megvalósítása felelősök  
Nemzeti ünnep 
Március 15. orúzáson részvétel. 

b kokárdákat 

Bambi csoport 

 

Megemlékezés,  
díszítés, kosz
A csoportok ötletesnél ötleteseb
készítettek. 

Húsvét Dekoráció – néphagyományok 
Ötletek épületi szinten 

Bambi csoport 

Iskolaérettségi vizsgálat   
Szülők fóruma 

Írásos anyagok előkészítése – kapcsolat a Nevelési 
Tanácsadóval 

óvodavezető –
/ óvónők/ 
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Föld Hete 
B ók épület:  
2014. ápr. 22-25-ig 

 

art

 
A szülők segítségével a kiskert úja élesztése 
az egész épület szívügye. Örömmel vesznek 
részt a gyermekek a munkában és 
gyönyörködnek a szép kiskertekben. Szin
versenyeznek a csoportok, hogy minél szebb 
virágok kerüljenek a kertjükbe, vala

te 

mint 
örömmel locsolják, mivel kinti csapunk van, 
mellette mindig található kiskanna.

 

  

 

Természetvédelmi ovis nap program összeállítása, 

 környezettudatosan! Biciklivel 
az óvodába – bicikli felvonulás –  

- Rajzverseny 

megszervezése 
- „szeretünk Föld!   
- „ A mi kiskertünk „-  növényóvoda 
- közlekedjünk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rajzverseny népszerű volt, sok szép díjn
örülhettek a gyerekek. 
A biciglis nap nagy szervezést igényel – 
útlezárás, biztonságos sávelosztás, ügyeletes 
kocsi esetleges baleset esetére. Felnőtt 

ak 

kerékpár – motor, 
roller beszerzése – szülők segítsége! 

Fejes Mária 
/Mátyókné Jutka,  
 

felügyelet, segítség nyújtás, 

- 

Anyák napja Nyílt napok – a da dolgozói csoportokban Az óvo
Madarak és fák napja 
014. május 18. 
A délelőtt folyamán 
állomásokon mentek végi

gyerekek és meg kelle

2

g a 
tt oldani a 

különféle feladatokat. Nagyon jó 
sikerült program volt. 

 
 

 

Szatmáriné O. 
Tünde 

 

 Lukovszkiné K.
Lívia 

Évzárók 

 
 

g. 
dotta a teraszon és a fedett 

hely alatt. Jó idő esetén kint is megszervezik, a 
szülők el is várják. 

Óvoda dolgozói Felkészülés – szervezés 
Sok bonyodalmat jelent, a szűk hely – sok vendé
Több csoport megol

Pillangó csoport – tábor Június 22-26-ig  
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1.6.3. Ünnepek, hagyományok  

 
Az ünnepek, hagyományok különleges alkalmak a gyermekek életében. A 2014/2015-ö
évben is arra törekedtünk, hogy maradandó élményhez juttassuk a gyermekeket.  

s nevelési 

� A e, felelősök meghatározása  
 írásban rögzítik az ünnepség szervezésével, lebonyolításával 

 A szülők bevonása a rendezvények, programok, ünnepségek szervezésébe, lebonyolításába.  
 bes

A társadalmi hagyományok, 
ünnepek  

etartozás Napjával kapcsolatos megemlékezés  
kediktátum évfordulója) Séta a Székely kapuhoz 

Feladataink voltak: 
� Az ünnepek megszervezése előtt átnézni az előző év javaslatait, észrevételeit  

z ünnepélyek megszervezés
� Az ünnepek után a felelősök

kapcsolatos észrevételeket  
� Határidők pontos betartása  
�
� Az ünnepek után írásos
 

zámoló készül az erősségekről és a javítandó feladatokról. 

Október 23.  
zés csoportonként, főként külsőségekben  megemléke

Március 15.  
ünnepi készülődés (zászlók, kokárdák) séta a Kopjafához. 
Június 4.  
Nemzeti Össz
(a trianoni bé

 
1.7. Pedagógus előmeneteli rendszere 
                                         

               

bításával igyekeztem elérni, hogy 
egfelelő módon kapjanak információt a törvényi előírásokról, melyek befolyásolják a szakmai 

őben tudjanak felkészülni a teendőkre. 

 a 
sultak. 

esterpedagógus és tanfelügyeleti és minősítési 

minősítési szakértő 

                                      A rendszer három pillére 
 
 
       SZAKTANÁCSADÁS                                             TANFELÜGYELET                         
           egyéni fejlesztés                                                       külső szakvélemény 
  
    MIN SÍTÉS                                                                                
 
A pedagógus előmeneteli rendszerének törvényi háttere: 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, 
melynek folyamatos tanulmányozása nemcsak az én feladatom volt. A kolleganőkkel egy előadás 
során ismertettem, valamint tájékoztató anyagok továb
m
életüket, valamint id
 
 
Min sítő ési eljárás: 
Az oktatásért felelős miniszter döntése alapján az intézményben az alábbi pedagógusok kerültek be

0  évi minősítési tervbe és megvaló2 15.
- Bikkiné Teréki Anna – 2015. októberben m

szakértő eljárásban vesz részt. 
- Erdélyi Borbála – 2015.04.14. 
- Kovácsné Garai Zsuzsanna  - 2015.05. 26. 
- Nagyné Nyíri Mária – 2015.05.12. 
- Németh Istvánné – 2014. decemberben minősítési eljárás – szakértői vizsgán vett részt. 

2015. január 1-től: 4 fő Ped II. ideiglenes fokozat 
                  1 fő – óvodavezető – mesterpedagógus fokozat – tanfelügyeleti és 
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1.7.1. A pedagógus értékelésének elemei a pedagóguskompetenciák 

ztése; esélyteremtés; nyitottság a 

minősítő 

ra is, megfelelő színvonalú felkészültséggel 

 szerinti módosítása, megírása. 
avasszal 5 minősítési eljárásban vettem részt, mind a három feladatban részem volt (elnök, szakos, 

delegált). Tapasztalatom már van a minősítési eljárásban, a belső értékelés és a tanfelügyeleti 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, módszertani felkészültség 
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
3. A tanulás támogatása 

A tanuló személyiségének fejlesztése4. ; az egyéni bánásmód érvényesülése; a hátrányos helyzetű, 
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 
megfelelő módszertani felkészültség 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejles
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre; integrációs tevékenység; osztályfőnöki tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás 

Az intézményi ellenőrzésre szintén fel kell készülnünk, amelynek a pedagógusok 
eljárásában is jelentősége van.  
Az Önértékelési kézikönyv megjelenése újabb kihívásokat jelent az intézmények számára. 
A kollégák nyáron tanulmányozták, a BECS- csoport (belső értékelési csoport) megalakult. 
A dokumentumok 2015. szeptember 14-ig elkészülnek. 
Egy óvónő már kapott jelzést a tanfelügyeleti ellenőrzésről, amely az Intézményi Önértékelés őszi 
indulását jelenti, mert a pedagógusra vonatkozó önértékelési folyamatnak meg kell történnie. 
Újabb továbbképzéssel – intézményvezetők felkészítése a Belső ellenőrzésre, tanfelügyeleti 
ellenőrzésre és minősítési eljárásra – remélem tovább
tudok eleget tenni az újabb elvárásnak. Igyekszem lépést tartani az elvárásokkal. A nyári időszak az 
óvodai dokumentumok készítésével telt. Az útmutatók hosszú tanulmányozása után lehetséges a 
dokumentumok elvárás
T

ellenőrzés következik. 
 

2. 2015/2016 nevelési év feladatai 

1. Int yi Önértéke gram megvalósítása 

2.1.1. Az intézményi önérték

 
2. ézmén lési Pro

elési program szerkezete 
 Terület Feladat Időszak 
  1. 

nértékelés 
5  Á

ö
tfogó intézményi Évente és összegzően megfigyelendő, értékelendő 

területek, értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 
 éves ciklus

Megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési 
feladatok, felelősök meghatározása. 

évente 2. Intézményi 
Önértékelés 
 Összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, 

értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 
5. évben 

Megfigyelendő, értékelendő területek, értékelési 
feladatok, felelősök meghatározása. 

évente 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, 
értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 

2. évben 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő területek, 
értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 

4. évben 

3. Vezetői önértékelés 

területek, 
értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 
Összegzően megfigyelendő, értékelendő 5. évben 

  3. Óvodapedagógus 
önértékelés 

Összegzően megfigyelendő, é
értékelési feladatok, felelősök meg

rtékelendő területek, 
határozása. 

5 éves ciklus alatt 2 évente 1x 
valamennyi óvodapedagógusra 

erjed kit
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2.1.2. Az intézményi éves önértékelési terv szerkezete 
 Terület 1. Feladat 2. Feladat 
1. Óvodapedag

önértékelés 
ógus Adatgyűjtési feladatok, felelősök, határidők   Önértékelési feladatok,  

kérdőívek, határidők   
2. ékelés Adatgyűjtési feladatok, felelősök, határidők     

kérdőívek, határidők   
Vezetői önért Önértékelési feladatok,

3. Intézményi Adatgyűjtési feladatok, felelősök, határidők   Önértékelési feladatok,  
kérdőívek, határidők   Önértékelés 

 
 
2.2. A tanfelügyeleti ellenőrzési folyamatára való felkészülés: 
„Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik:  

lesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek, hátrányos 

 az intézmény stratégiai vezetését 

gyanakkor az intézményellenőrzés a pedagógusok 

követő 
 

iszen az egész 
utatja.” 

ződjék arról, hogy a pedagógus munkáját 

ajátosságainak, pedagógiai programjában megfogalmazottaknak, a gyermekcsoport 
jellegzetességeinek összehangolásával tudatosan végzi-e.” 

z emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag.) 

járás 

016-ban 2 pedagógus; logopédus; és a pszichológus minősítési eljárása van kijelölve. Ezen a területen már 
v

ortfólió műhely keretében segítem a kolléganők felkészülését, az e-portfolió feltöltését. 

 

– a gyermekek személyiségének fej
helyzet, sajátos nevelési igény csökkentése, az esélyteremtés megvalósítása,  

– a tehetség, képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás,  
– a pedagógiai folyamat tervezése,  
– a pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,  
– a nevelési- ismeret-szerzési, tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége,  
– a kommunikáció és a szakmai együttműködés. 
A vezetők esetében mindez kiegészül a vezetői munka speciális területeivel. Az ellenőrzés során 
vizsgálni kell a felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a tevékenységekben megvalósuló tanulás 
személyiségfejlesztő hatását, a változások, önmaga, mások és
és operatív irányítását. Emellett a vizsgálat kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, 
minőségének mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a fenntartó és a 
működtető közötti kapcsolatépítés sikerességére, minőségére.  
Az intézményellenőrzés legfontosabb területei az említetteken túl a pedagógiai program 
megvalósítása, az együttműködés, a munkamegosztás, a gyermeki személyiségfejlesztés 
eredményessége és a partnerek elégedettsége. U
ellenőrzésére épül, az intézményértékelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó pedagógusokat 
korábban hogyan értékelték. Ezért csak ott kerülhet sor intézményellenőrzésre, ahol már legalább a 
pedagógusok 60%-ának munkáját ellenőrizték.” 
Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek 
érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a 
tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok 
felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt 
interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél
felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, h
intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét m
A dokumentumelemzés célja, hogy a tanfelügyelet meggyő
előre tervezetten, az Óvodai nevelés országos alapprogram előírásainak, az intézmény 
s

(A
 
2.3. Minősítési el
 
2
an tapasztalatunk.  

P
 
2.4. Zöld Óvoda címet 2. alkalommal is elnyertük. 
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E területen további feladataink: 
- Partnerek keresésével a kapcsolatrendszer bővítése, céljaink megvalósítása ér
- Országos egyesületekhez csat

dekében.  
lakozunk, programjaikon részt veszünk. „Környezetünkért 

ítva több közös környezetvédelmi játszó délelőtt a 

séért. 
, valamint a Gyáli újságban. 

ehetőségek keresése. 
Támogatók, szponzorok keresése. 

 

A folyamat az adódó helyzetek kihasználhatóságára 
s tevékenységekben rugalmasabb megközelítést vállaló, élményszerű, 

 

zés; 

önálló döntésekre való buzdítás; 
- szabad dön pasztalása. 

an tartózkodó felnőtt és gyermekközösség alapvető magatartási szabályait 

am 

tás stratégiai vezetése és operatív irányítása  
ődés eredmények javulását 

ítása  

e és operatív irányítása  
. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Óvodai Egyesület; Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata; „Gondolkodj 
Egészségesen!” Alapítvány) 

- „Zöld jeles napok” köré csoportos
szülőkkel, melyek a közös élményen kívül a környezeti nevelést szolgálja. 

- Erdei-, vízparti túrák szervezése. 
- Marketing tevékenységet végezni az eredményeink, programjaink megismerteté

Zöld Faliújságon és a honlapunkon
- Tárgyi eszközállomány folyamatos fejlesztése, pályázati l
- 
- Továbbképzéseken való részvétel a környezeti témában. 

2.5. Projekt módszer alkalmazásának fejlesztése az óvodában 
 
A projektek megvalósítása során, az óvodai nevelés sajátosságaira építünk. Biztosítjuk a 
gyermekközpontúságot, figyelembe vesszük a gyermeki sajátosságokat (pl. kooperáció),. 
Kiaknázzuk a komplexitás lehetőségét. 
épülő, a célokban é
élethelyzeteket feldolgozó tevékenység. 
Kiemelt szempontok: 
- tevékenységközpontú ismeretszer
- személyre szabott készségfejlesztés; 
- 

tés, választás felelősségének megta
 
2.6. A belső szabályozó rendszer működése  
 
A meglévő folyamatok az alapdokumentumokban szabályozottak: 
Szervezeti és M ködési Szabályzat: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 
Házirend: Az Óvodáb
rögzítő dokumentum, amelyet be kell tartani. 
Pedagógiai Program 
Intézményi Önértékelési Progr
Elvárás rendszer: 

Pa) edagógus 8 kompetencia 
b) Intézményvezető önértékelése: 
2. A tanulás és taní
3. Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a gyermeki fejl

eredményezze? 
4. A változások stratégiai vezetése és operatív irány
5. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  
6. Mások stratégiai vezetés
7
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c) Intézményi önértékelés: 
 

1. Pe

s  
iai folyamatok - Ellenőrzés  

  Pedagógiai folyamatok - Korrekció  

és, kommunikáció  

6. 
     lis feltételek  

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 
gfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés  

szolgálja az ellenőrzés elvi alapját. Ebben a 
nőrzés 

skörrel rendelkeznek.  

ést is végezhet, amelyet előre nem jelent be.  
s, 

közösség vezetők. 

át. 

k 

 
 az 

vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok 
megsértése nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy 

lása  
lemzése  

i céllal  
pítás és értékelés  

- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról  
- A vezető tervező munkájának segítése  

dagógiai folyamatok 
            1.1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés  

1.2 . Pedagógiai folyamatok - Megvalósítá
1.3 . Pedagóg

            1.4
2. Személyiségfejlesztés  
3. Eredmények  
4. Belső kapcsolatok, együttműköd
5. Az intézmény külső kapcsolatai  

A pedagógiai munka feltételei  
                6.1.Tárgyi, infrastrukturá
               6.2 Személyi feltételek  
               6.3 Szervezeti feltételek 

pedagógiai programban me
 
2.7. Vezetői ellenőrzés, értékelés 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 
dokumentumban van meghatározva, hogy a különböző funkciót betöltő személyek elle
kapcsán milyen hatá

- A belső, vezetői ellenőrzés rendjét az évente elkészítendő, nyilvános ellenőrzési terv 
tartalmazza.  

- Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrz
- A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyette

illetve esetenként a munka
- Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettesek és a munkaközösség 

vezetők nevelőmunkáj
- Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás 

írásban, vagy szóban. 
- A dajkák és a karbantartók munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettesek végzi

szemlézéssel, vagy/és beszámoltatással szóban, vagy írásban. Az ellenőrzésről az 
óvodavezető-helyettes köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet a vezetőnek nyújt be.

- Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel egyénileg kell megbeszélni. A megbeszélésen
óvodavezetés tagjai részt 

munkatársi értekezleten. 
 
A pedagógiai belső ellenőrzés célja:  

- A tervezett feladatok megfelelő időben történő megvalósu
- Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, e
- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógia
- A megvalósulás értékelése, ténymegálla
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A 2015/2016 nevelési év kiemelt ellenőrzési területei: 

3. F lasztási naplók-teljeskörű  
 előjegyzési napló-

6. G őzése-teljeskörű  

teljes körű  
táció, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok-

11. tás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljes körű  
dolgozók, 

 közreműködése a szakmai munka belső ellenőrzésében  
4. Szakmai munkaközösség működése 

 

a munkaidő hatékony kihasználására, valamint a törvények betartására.  
. Tanügy- igazgatási feladatok ellenőrzése elsősorban a tanügyi dokumentumok meglétéhez, és 

  

ek.  

nőrzési terv szerint történt.  

delmet, a minimális (kötelező) 

fejlesztésével garantálni tudják a 

 

l rendelkezik. Az intézmény dolgozói élnek a továbbképzés lehetőségeivel. 

1. Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű  
2. Felvételi, előjegyzési napló—teljes körű  

elvételi- mu
4. Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi

teljeskörű  
5. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer- teljes körű  

yermekbalesetek megel
7. SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munka-meghatározott 

csoportban 
8. Gyermekvédelmi tevékenység, dokumen

teljeskörű  
9. Egészséges életmód, – szúrópróba szerűen  
10. Környezeti nevelés, környezetvédelem- szúrópróba szerűen  

 Szülőkkel való kapcsolattar
12. Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív,) betartása- technikai 

pedagógusok- szúrópróba  
13. Óvoda szintű munkaközösség
1
15. Szakmai munka ellenőrzése  
 
1. Szakmai- pedagógiai tevékenység célja a minőség és hatékonyság biztosítása, az oktató- nevelő 
munka eredményeinek megfigyelése. 
2. Gazdálkodás ellenőrzése kiterjed a vagyonvédelemre, az eszközök rendeltetésszerű használatára, 
a beszerzésekre és a takarékosságra.  
3. Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a 
munkavégzés minőségére, 
4
vezetéséhez kapcsolódik.
 
Felelősség és hatáskör  
Az ellenőrzés folyamatában különböző feladatai vannak az ellenőrzést végző személyekn
A hatásköröket a munkaköri leírás tartalmazza.  
A inz tézményben az ellenőrzés az éves szintre lebontott elle
A Gyáli Tátika Óvoda sikeres, ha: 

- Jogszerűen és törvényesen működik minden 
területen, a maximális csoportlétszámokat, a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a 
balesetvé
felszerelési és eszközjegyzékben foglaltakat 
illetően. 

- A nevelők a gyermekek egyéni, differenciált 
folyamatos 
személyiség teljes gyermeki személyiség 
fejlődését. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az 
egyes problémák száma csökken.

- Megőrzi intézményi profilját, sokszínű óvodai 
tevékenységet, programot kínál. 

- Az intézmény rugalmasan alkalmazkodik a felmerülő változásokhoz, mivel innovatív, stabil 
nevelőtestülette
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- Az intézmény képes nyomon követni minden gyermek körülményeit gyermekvédelmi 
szempontból.  

- Az egyéni személyiséglapok megmutatják a hozzáadott értékeket, azaz számszerűsíthető és 
reális eredmények születnek a gyermekek kimeneti mérésekor. 

- Az intézmény a partneri igényeket, elégedettséget, és elégedetlenséget felmérve kizárólag a 
minőséget szolgáló objektív tények alapján tervezi meg az újabb célokat, feladatokat. 

 

3. Személyi feltételek 
 
¾ A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

dagógusok létszáma összesen: pe     21
  ebből: ő: óvodavezet 1
    óvodapedagógus 18
  logopédus 1
  pszichológus 1
   
Klapka épületben vezető helyettes  csoportban 1
Bartók épületben – telephely vezető  csoportban 1
Pedagógus asszisztens   2fő+2 fő fél állásban 4
pedagógiai munkát segítők összesen: 1    4
  ebből: ajka - csoportban D 9
  Dajka - konyhában 5
egyéb dolgozók összesen:     3
  ebből: óvodatitkár 1
    karbantartó  2

Gyáli Tátika Óvoda dolgozói létszáma: 42 fő  
Egy pedagógiai asszisztensi álláshelyen két fél álláskeretben dolgoznak, mert a két épületben, így 

dtam méltányosan elosztani a munkaidőt. Egy pedagógusasszisztens álláson a gazdasági 

zakvizsgával rendelkeznek az óvónők: 
 

tu
ügyintézői feladatot látja el a kolleganő. 
 
A következő s
Fejlesztőpedagógia 2 fő
óvodavezető 1 fő
közoktatás vezető 1 fő
tehetséggondozás 1 fő
néphagyományőrző 1 fő
Nyelv- és beszédfejlesztő 2 fő
Logopédus - szakvizsga 1 fő
Pszichológus - szakvizsga 1 fő
Összesen: 10 fő
 
Az óvónővel kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás, az érzékenység, a szakmai fejlődés, 

ő-dajka, dajka-

megújulás. A kisgyermek nevelése iránt elkötelezett, motivált legyen. Tudjon és akarjon együtt 
dolgozni, legfontosabb a gyerek iránti szeretet. 
Szakképzett dajkák segítik az óvónők munkáját, együtt tevékenykednek az óvón
gyerek kapcsolat pozitív irányba való fejlődéséért. Elkötelezettek a gyermekek nevelése iránt, 
megtalálják a gyermekekhez vezető utat.  
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Elvárjuk tőlük, hogy frissítsék a pedagógiai, pszichológiai ismereteiket, nyitottá kell válniuk a 
társadalmi változások iránt, és a velük szemben támasztott elvárásoknak meg kell felelniük 

seknek nagyon örültünk, körülményeinket tekintve nagy segítséget 

leganőivel. 
lők szeretetét. 

 Pozitív hozzáállást tanúsítson, legyen lojális az óvodával szemben. 

ermekszeretet tanúsítva végzik a munkájukat. 
2014 augusztusában 3 új óvónő kelült a közösségbe, 2015/16 nevelési évre nem változott a 

enki! 
 

eke miatt. 

ráimat jórészt délutáni helyettesítéssel töltöm. 
n 

karításaink az átmeneti bérmaradványból adódtak. Ebben a nevelési évben, mindenkinek ki 
olt jelölve egy nap, amikor ha kellett, 1600-ig volt bent, így a helyettesítések egy részét így oldottuk 

meg. 
 

ev. 1hó/Ft megbízás
időtartama összeg 

A pedagógusassziszten
jelentett a munkájuk. 
Munkáltatói elvárások 
– Vállalja a felelősséget a döntéseiért. 
– Legyen figyelmes, önzetlen, segítőkész, tudjon együttműködni a kol
– Képes legyen elnyerni a gyerekek és a szü
–
– Szakmai elhivatottság, gyermekszeretet. 
 
¾ Az új dolgozó alkalmazásának módja 

Az új kolleganők segítségre mindig számíthattak, de rövid idő alatt megszokták a 
körülményeinket és lelkiismeretesen, nagy gy

létszám és a kollektíva. Nem ment el s

¾ Létszám- és bérgazdálkodás 
 
A dolgozók illetményének kifizetése, a törvény előírása szerint, képviselők által elfogadott előirányzat 
keretein belül történik. Sok a hiányzás saját betegsége, vagy beteg gyerm
Előfordulnak összevonások szükség esetén, de a pihenés alatt is inkább a saját csoportban alszanak a 
gyermekeket. Kötelező ó
A többletmunka: úszás lebonyolítása, rendezvények, melyért plusz szabadidő (csúsztatás) formákba
részesültek a dolgozók. 
Megta
v

név megbízás megn  

12000 12 144000Ruttersmidt József fűtés karbantartás 
 
¾ Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

 
Az óvónők és a dajka nénik között az emberi és a munka kapcsolat egyaránt jó. Az 
óvodapedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése elképzelhetetlen a dajkák munkájának 
ellenőrzése, értékelése nélkül. Csak akkor tudja a szakképzett dajka a nevelést tudatosan segíteni, ha 

. 

ítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. 

A titkárnő a dokumentumok elkészítésében, a szervezésben tud segíteni. A gazdasági ügyintéző 
feladatokat ellátó pedagógusasszisztensnek is sok kihívásnak kellett megfelelni ebben az évben is. 

tudja a nevelés célját, feladatát, módszereit. Mindezek megismertetése az óvodapedagógus 
kötelessége, feladata.  
Pedagógusasszisztenseink sok segítséget jelentenek a mindennapokban, a csoportokban. 
Számíthatunk rájuk minden területen.  
Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét a pedagógusok és a többi 
dolgozó személyisége, a nevelőtestület légköre nagymértékben meghatározza
A munkaközösségeink, segítik a pedagógusokat, az aktuális feladatok megvalósításához szükséges 
ismeretek elmély
A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelés hatékony 
működéséhez. 
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A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításában vesznek részt. A 
Klapka épület állaga sok karbantartási munkát igényel. Az udvari fajátékok folyamatos karbantartása 
sok anyagi és fizikai ráfordítást kíván. 
 
¾ Az alkalmazottak javadalmazása. 

2014. decemberben a polgármester úr utasítására havi illetmény összeg került kiosztásra. 
Mindenki nagyon örült ennek a juttatásnak. 
A táboroztatásért nagyon minimális összeget – 30-30 000 Ft-ot fizettem fix díjként a kollegáknak, 
ami nagyon csekély. Ezt a tevékenységet a kolleganők nem a pénzért, hanem elhivatottságból 
valósítják meg.  
A városi Pedagógus nap - meghitt hangulatával - élmény volt számomra is. 
Közös ünnepségek során kisebb tárgyi ajándékokkal igyekszem meglepni őket, melyeket 
legtöbbször a helyettessel együtt készítünk el. 
Egy-egy rendezvény után nyílt levélben szoktam megköszönni munkájukat, amit szintén tudnak 
értékelni.  
 
¾ Belső kommunikáció, információáramlás 

 
Több helyen van hirdető fal elhelyezve a dolgozók és a szülők számára is.  

o A két épület között maximálisan igyekszem a kapcsolatot tartani, Bikkiné Teréki 
Annával, a telephely vezetővel, valamint a kollegákkal.  

o Egy-egy rendezvény előtt az óvónőkkel, majd a dajka nénikkel megbeszéljük a teendőket, 
az adott eseményért felelős személynek kötelessége a megfelelő módon és időben történő 
tájékoztatás.  

o Esemény naptárakat helyezünk ki, melyen időben értesülnek egy-két hónap épületi szintű, 
valamint csoportszintű eseményeiről. 

o Az óvoda honlapján is tájékozódhatnak a szülők. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk az 
információk aktualizálására. 

Saját és a munkatársak kommunikációs készségének fejlesztését szükségesnek érzem. 
 

4. Tárgyi feltételek 
 
¾ Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága 

A Klapka épület továbbra is felújításra vár. Arra viszont büszkék vagyunk, hogy a mi óvodánkba is 
szívesen hozzák a szülők a gyermekeiket.  
- A kapunk biztonságát gyakran kifogásolták. Új kapu lett feltéve, a mechanikus szerkezet is 
elkészült, mely kóddal történő be és kilépést biztosít. A szülők előszeretettel mutatják, tanítják meg a 
kódszámokat, csak bízunk benne, hogy nem érik fel a panelt. 
A gyermekek felügyeletét nagyobb létszámú dolgozó csoportok oldották. Az udvaron az átadási 
szertartás megváltozott.  
- A nyílás zárók a gyermekcsoportok oldalán két éve ki lett cserélve mindenki megelégedésére, 
azonban a másik oldal, a szülői bejárat felől nem.  
Az őszi szünetben Pápai Mihály polgármester úr segítségével teljes hosszában meg lett oldva a 
nyílászáró csere, a szülők segítőkész és a dolgozók lelkiismeretes hozzáállásával. 
Nagy örömünkre szépek lettünk épületen belül, és a meleg is bent maradt. 

A Klapka épület állapotát ezennel nem kívánom ecsetelni. A napokban történt konzultáció a 
szakemberekkel az épület újra építéséről, tervezésről. Ennél fogva nincs értelme ecsetelni az épület 
állagát. 
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A Klapka épületben, a csoportokban, ebben az évben kicseréltük a bútorokat, mindenütt a dolgozók 
kívánsága szerint történt a bútor beszerzése. 

2015 nyarán az alábbi felújítások történtek a Klapka épületben: 
Tisztasági meszelés – parketta- csiszolása lakkozása 
Ssz.  Munkálatok 

1. 1-es – Pillangó csoport - - Parketta felújítása 
2. 2-es– Micimackó csoport - Mosdó meszelése - 
3. 3-as – Méhecske csoport 

 
Terem - meszelése - - 

4. 4-es – Katica csoport Terem meszelése - Parketta felújítása 
5. 5-ös – Süni csoport - Mosdó meszelése - 
6. Vezetői iroda 
7. Óvónői szoba  
8. Konyha 

 
 

meszelés 
 
A Bartók épület:  
A Gyáli Liliom Óvodának átadtuk a nyáron az épületet. Nagyon jó együttműködés, zökkenőmentes 
átadások átvételek megtörténtek. 
Folyamatos kapcsolattartással segítettük egymást. 
Az épület bővítése, ami 2016-ban fog megvalósulni, türelemre inti a dolgozókat.  
Remélhetőleg figyelembe veszik a meglévő épület állagát, és a faszerkezet, valamint az ablakok 
javítása festése megtörténik a bővítés során. 
Jelenleg a játszóvár felújítása történik, ami 200 000 Ft anyagköltség lesz a Klapka épület karbantartója 
végzi a felújítást. 
 
Az épület állapotától eltekintve, örömmel kezdtük az évet, hiszen több beruházási tervünket meg 
tudtuk oldani a kapott összegből, valamint a jövő elé bizakodva nézünk, hogy a mi épületünk is 
felújítása megvalósul, mielőtt a tető, csatorna- vízrendszer miatt nagyobb probléma keletkezne. 
 
¾ Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 

gazdálkodás érdekében megtett lépések. 
 
Arra törekszem, hogy a jelenlegi körülmények között is bizonyos fejlődést, változást tudjunk 
megvalósítani.  
Az energiatakarékosság, a tárgyak megóvása mindenki kötelessége. 
Fent említett bővítési, építési célok nem indokolják a kívánságlistát. 
Amit szükséges kicserélni, felújítani, megjavíttatni biztonsági okok miatt, azt megoldjuk, 
Polgármester úr mindig segítségünkre volt és van. 
Nagyon sokat segítenek a szülők, amit csak lehet, megoldanak a karbantartók, a dolgozók szintén 
mindent megtesznek, hogy kevés pénzből minél több eredményt érjünk el. 
 
¾ Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést 

segítő játékok és eszközök, tanulást segítő 
eszközök) 

 
A fejlesztő játékok pótlására az idén kevés lehetőség volt, 
mivel pályázati segítség nem adódott. 
A karácsonyi játékvásárlásra a költségvetésből  
(10-10 000 Ft) és alapítványi hozzájárulásból minden 
csoport megkapta a pénzt, és ezután is meg fogják kapni.  
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A játszóudvar harmadik vára elkészültével az udvari játékok fejlesztését abba hagyjuk, a 
karbantartásuk is elég feladatot ad. A jövőben a talaj füvesítése, esési felületek javítása, valamint 
egy mászási lehetőséget adó játékra lenne szükség, mert a gyerekek felmennek mindennek a 
tetejére, ami eszükbe jut. 
Egyre több óvónő használja a csoportban is a laptopot, amellyel érdekesebbé tudják tenni a 
gyermekek számára az anyagot, módszertanilag is fejlődni kell. Szükséges még több laptop 
vásárlása, jelenleg épületenként egy van. Projektorral, hangfallal, előszeretettel használják a 
mesefilmek vetítésére, házi mozit állítanak össze a hideg, esős napokon. 
Nagy sóhaj még az OVI FOCI pálya – melyet pályázat útján lehet megvalósítani. 
Erdélyi Borbála óvónőnk elindítja a TSMT szenzomotoros tréninget a gyermekekkel, melyhez 
szükséges torna eszközök beszerzése. Ez folyamatosan történik.  
(A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során 
érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a 
gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, 
észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok 
javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a 
szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért 
feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.) 
 

5. Továbbképzések 
 
Ezen a területen is a 20142015-ös nevelési év is az átmenet éve volt. Az 5 éves továbbképzési 
tervünket a képviselő-testület elfogadta, azonban csak 2015-től kaptunk anyagi támogatást. 
 
Nevelés nélküli munkanapokon a testület részére előadókat – 6 órás továbbképzési lehetőséget 
teremtek. Pályázati lehetőségeket is kihasználjuk. 
 
Belső továbbképzéseink: 

- Hatékonyság, eredményesség, játékban integrált nevelés terén - komplexitás 
- Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal  
- Munkaközösségi foglalkozások - bemutatók 

 
Nevelés nélküli munkanapok 

Ideje: Megnevezése: Témája 
 
2014. október 13. 

6 órás szakmai nap  Új jogszabályozások 
EDUCATIO -  
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Külső továbbképzés 
 
Sorsz. név Továbbképzés 

megnevezése 
időtartam Képzési költség  

80 %-a 
időpont 

1. Németh 
Istvánné 

„Szakértők felkészítése a 
pedagógusminősítésre – 
blended továbbképzés” 
„Tanfelügyeleti szakértők 
felkészítése pedagógiai-
szakmai ellenőrzésre - 
blended továbbképzés” 

30 órás 
 
 
30 órás 

TÁMOP-3.1.5/12-
2012-0001) keretében 
megvalósuló 

2014.10.13-
12.14-ig 

2. Tóthné 
Fadgyas 
Melinda 

„Hatékony 
kommunikáció, 
önérvényesítés és 
együttműködés hatalmi 
játszmák és erőszak 
nélkül” 

30 órás 32 000 Ft 2015.04.1-től 
20145.04.22-
ig 

3. Sőtérné 
Gyuricza M. 
Krisztina 

„Hatékony 
kommunikáció, 
önérvényesítés és 
együttműködés hatalmi 
játszmák és erőszak 
nélkül” 

30 órás 32 000 Ft 2015.04.1-től 
20145.04.22-
ig 

4.  Bikkiné T. 
Anna 

Közoktatás szakértői - 
szakvizsga 

2 év 108 000 Ft. 2015. 
októbertől 

5.  Kovácsné 
G. 
Zsuzsanna 

Mentor képzés 2. év 
Első év pályázat volt. 

1 év 108 800 Ft 2015 
októbertől 

6. Németh 
Istvánné 

„Intézményvezetők 
felkészítése az intézményi 
önértékeléshez, a 
tanfelügyeleti 
ellenőrzéshez és a 
pedagógus-minősítéshez 
kapcsolódó 
intézményvezetői feladatok 
ellátására” 

30 óra Oktatási Hovatal 2015.09.14- 
2015.11.09. 

 
¾ A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

 
Ebben a nevelési évben a következőkre szerettünk volna választ találni: 

o Játékba integrált nevelés módszertani és elméleti fejlesztés 
o Projekt módszer alkalmazása 
o Differenciálás, inkluzív pedagógia, integrációs nevelés 
o A Zöld óvoda cím elnyerése érdekében többet tettünk a mindennapi életünkben. 
 

A pedagógiai integrációnak alapvetően két változata különböztethető meg. Az egyik a hátrányos 
helyzetűek (szociális, illetve etnikai kisebbségekhez tartozók) integrációja, a másik pedig a 
sajátos szükséglettel, segítséggel élők integrációja. 
Bár az óvodás gyerek tanulása még cselekvésbe ágyazott, lehetőség szerint játékba integrált, 
tehát sok esetben önkéntes, mégiscsak tanulás, amely jól elkülöníthető a játék folyamatától.  
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A feladattudat, a feladattartás, az irányíthatóság, az együttműködés, az önállóság más szintjén 
működik, mint a játékban. 
Ahogy a játék, mint cselekvés teljesen egyedi, a személyiség pillanatnyi állapotát és szintjét 
tükrözi, úgy az óvodai tanulás is egyénre szabottan lesz csak hatékony. Ezért a mikro-csoportos 
és egyéni tanulási munkaformának van létjogosultsága a frontális tanulással szemben. Lényeges 
jellemzője a kisgyerekkori tanulásnak, hogy a kreativitásra épül, nem a pedagógus által elképzelt 
megoldásmódok az elvárhatók, hanem a gyerek által kezdeményezett utak, mert ez hasonlít 
leginkább a spontán játékra. 
Sajnos még mindig nem tudunk elég időt teremteni a tapasztalatok átadására.  
Sok gondot jelent, a súlyos pszichés gondokkal küzdő gyermekek nevelése ilyen magas létszámú 
csoportokban.  
 
 

6. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
¾ A gyermekek-szülők gazdasági jellemzői 

 
A gyermekvédelmi felelősök az óvodavezető megbízása alapján szervezik, koordinálják a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  
Nagyon meg kell gondolni a programok szervezésénél, mit, mikor, hogyan szervezünk és  mibe 
kerül, mivel a családok anyagi helyzete egyre nehezebb.  Egyre gyakoribb, hogy kirándulásokon 
nem vesz részt egy-egy gyerek a csoportonként. 
Év elején elinduló úszásoktatásra jelentkező csoportok létszáma már a második félévben 
nagymértékben lecsökken. 
 
¾ Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása – étkezés 

 
2013/14 

 50 %-os étkezési 
kedvezményben 

részesült 

100 %-os 
étkezési. kedvezményben  

részesült 

3 H-s 
gyermek 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesült 
Klapka épület 27 39 10 5 
Bartók épület 9 25 7 4 

összesen 36 64 17 9 
2013/14 

Klapka épület 15 57 13 12 
Bartók épület 19 20 11 4 

összesen 34 77 24 16 
 
¾ Szociális problémák, deviencia 

 
Sajnos egyre több kisgyermek válik „válási árvává”. A szülők különválása testileg, lelkileg megviseli 
őket, legtöbbször bizonyos területen visszafejlődnek, magatartászavarral vagy szorongással 
küzködnek. Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, az 
óvodapedagógus pedig fokozottabban alkalmazza az egyéni bánásmód elvét. A hátrányos helyzet a 
szociokulturális hátrányt, az ingerszegény környezetet, az érzelmi labilitást és az elhanyagoló 
bánásmódot is magában foglalja.  
Több gyermeknek van börtönben az apja. Gyakoriak a válások miatt a gyermek elhelyezési perek, 
melyeknek sajnos beidézett résztvevői a pedagógus vagy a vezető is. 
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¾ Prevenciós munka 
 
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő tevékenységgel 
segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, harmonikusabb fejlődését.  
Mit tehet az óvodapedagógus a hátrányos helyzetből adódó tünetek csökkentése érdekében? 
–szorgalmazza, hogy rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá 

válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális 
fejlődésüket. 
 
Pedagógus szerepe a megelőzésben: 

o Ismerje a gyermek egyéni képességeit, szociokulturális helyzetét. 
o Kísérje figyelemmel a családban jelentkező problémákat, a gyermek elmondásai, észlelt 

pszichés diszpozíciói alapján, tartson folyamatos kapcsolatot a szülőkkel (családlátogatás, 
vagy fogadóóra). 

o Ismerje fel a napi munkában nem fejleszthető képesség- és jártassághiányokat, majd jelezze 
a szülőknek és a szakembernek. 

o Tanulási és teljesítményzavarok esetén – fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus. 
o Beilleszkedési és magatartászavarok esetén – pszichológus. 
o Gyermek elhanyagolása esetén – gyermekvédelmi felelős bevonását kezdeményezi. 
o Ismerje meg a gyermek társas kapcsolatait, viszonyait. 
o Segítse a társas beilleszkedési készségek javítását. 
o Szabadidős tevékenység során programok szervezése. 
o Egészségnevelés. 
o Családlátogatás. 

Szabadidős tevékenység célja: 
o devianciák kialakulásának megelőzése 
o készségek fejlesztése 
o önépítés 
o társas kapcsolatok építése 
o együttműködési formák értékteremtő ereje 

Családlátogatás: 
o Több szempontú információgyűjtés 
o közvetlen kapcsolattartás 
o nyitott, egymásra figyelő, bizalmi kapcsolat szülő és pedagógus között. 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladatai a megelőzésben: 
o Közvetítő intézmények felé. 
o Veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatfelvételt 
o Figyelemmel kíséri és kiszűri a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekeket. 

Az esetmegbeszélés, együttm ködés formái: 
o Problémamegbeszélő csoport: esethez kapcsolódó szakemberek bevonása 
o Tisztázó beszélgetés: szakmaközi megbeszélés külön-külön 
o Speciális megbeszélés, tanácskozás jelleggel: helyzetértékelés, koncepció, fejlesztési terv 
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7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 
¾ Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei 
 

esemény 
Mikulás - a gyerekeknek 
Adventi készülődés a gyerekekkel és a szülőkkel 
Farsang – gyerekeknek szülőkkel 
Húsvét 
Tátika – Bál 
A Föld Hete 
Anyák napja – Évzárók – Búcsú a nagyoktól 
Gyereknap – szülőkkel – Bartók  
Nyári tábor -  

 
¾ Városi szintű rendezvények, programok 

 
- A Kihívás napját az óvoda udvarain szervezett sportjátékokkal valósítottuk meg. 
- A városi szintű rendezvényeken, programokon az óvodavezető, a vezető helyettes igyekszik jelen 

lenni. 
 

¾ A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei: 
Mikulásra készítettem ismét ajándékot, abban adtam át a jutalmat a dolgozóinknak a hagyományos 
összejövetelünk alkalmával vettünk részt. 
Pedagógus napra a városi rendezvényen az ajándéknak és a műsornak is nagyon örültünk. 
Rendkívül sajnálom, hogy ebben az évben keveset voltunk együtt kikapcsolódás formájában.  
Ezt a következő időszakban erősíteni kell.  
Ebben az évben kirándulni sem tudtunk menni, a nevelés nélküli munkanapokon is, kétcsoportnyi 
gyermeknek kérik az elhelyezését. A következő nevelési évben viszont valahogy erre is sort kell keríteni. 
Tervünkben szerepel erdélyi óvodával felvenni a kapcsolatot. 3 óvónőnk jött Erdélyből, az utazás anyagi 
vonzatával kapcsolatban kell majd valamit kitalálni, mert több napos kirándulásról van szó az 
óvodalátogatással együtt. Ez a szervezés folyamatban van. 
 

8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 
Sajnos ebben az évben nem találtunk pályázati lehetőséget. 
„Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány” 2011. február 5-től jogosult az 1% fogadására. 
Jelenleg a közhasznúság megtartásán fáradozunk, mivel minden előzetes figyelmeztetés nélkül 
megszüntették a közhasznúságot, újabb törvényi változás értelmében.  
200 000 Ft adó 1%-ból adódó bevételünk sorsa a fenti okok miatt bizonytalan. 
2014. szeptemberben adta be az ügyvéd a papírjainkat, azóta nem jött válasz! 

9. Kapcsolat 
  

o Szülőkkel -  Az együttműködés formái: 
�        Családlátogatások 
�        Fogadó órák 
�        Szülői értekezletek 
�        Közös programok (kirándulások, sportnapok, ünnepekre való készülődés) 
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Alapelvek: 
·     bizalomra épülő kapcsolat kialakítása minden családdal, 
·     egyenrangú nevelőtársi viszony szorgalmazása, 
·     a családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása, 
·     az egyéni igények, szokások figyelembevétele, 

o Iskolákkal 
Az együttműködés formái: 

- A gyermekekkel közös és kölcsönös intézménylátogatás; 
- Kölcsönös látogatások (novemberben I.oszt., márc. nagy csop.-ban, május 
gyermekek) 

Bartók Iskola évek óta meghívja a nagycsoportos gyermekeinket a Mikulás ünnepségre. 
Zrinyi Iskola – Ovis váltóverseny szervezésével szintén rendkívüli eseményre adnak lehetőséget. 
A Zeneiskola növendékei évek óta eljönnek hangszerbemutatót tartani, ami szintén nagy érdeklődést 
kelt a gyermekekben. 
Eötvös Iskola – Karácsony előtt ajándékot hoznak, műsorral kedveskednek. A kicsiknek. 
Az intézmények eseményeire történő meghívásoknak legtöbbször eleget teszek. 
o Fenntartóval 

�        Intézmény beszámolójának, munkatervének elküldése 
�        Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás 
�        Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás 
�        Közös egyeztetések, megbeszélések 
�        Továbbképzések 
�        Intézmény működtetése 

o Társóvodákkal 
          Vezető megbeszélések, segítségnyújtás, kérés. A következő évben szorosabb együttműködést 
tervezünk. Bemutató – Pedagógiai hét szervezése az óvodák bevonásával. 
A Gyáli Tulipán Óvoda vezetőjével a minősítési eljárások során nagyon jó együttműködés alakult ki, 
a segítőkészség is megerősödött. 
A Gyáli Liliom Óvoda megbízott vezetőjével szintén segítőkész, támogató kapcsolatot hozott a nyár. 
A fentiek bátorítottak arra, hogy a kolléganőimet is biztassam az együttműködés formáinak 
kutatására. 
o Bóbita bölcsődével való kapcsolattartás 

Az intézményvezetővel folyamatos kapcsolattartás, a leendő kiscsoportosaink érkezésének 
előkészítése. Mikulás váráskor az óvónők előadására meghívjuk a kicsiket. 
A vezetővel szintén segítőkész, támogató kapcsolatot tartunk fent. 
o Egyházak 

Kapcsolattartás igény szerint. Lehetőség biztosítva van. A gyermekek hittan foglalkozása 
folyamatosan működik. Rendezvényeinken időnként részt vesznek. 
Hittan: 
 Református/ fő Katolikus /fő 
Klapka épület 6 16 
Bartók épület 6 17 
Összesen: 12 fő 33 fő 

 
o "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ 

Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatást, óvónői véleményt megadtuk.  
HÁT-TÉR foglalkozás továbbra is volt az óvodánkban is. 
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett prevenciós foglalkozás, amely az óvoda 
nagycsoportjában kezdődik és az általános iskola 8. osztályában ér véget.  
Céljuk: 
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– A gyermekek készségfejlesztésével, játékos formában minél több ablakot nyitni a 
világra. 

– A foglakozások során alapvető értékek és normák átadása, az esetleges beilleszkedési 
problémák korrigálásával. 

– Segítséget kívánunk nyújtani az oktatási-nevelési intézményeknek, szülőknek, 
gyermekeknek egyaránt. 

– Határozott célunk, hogy a társintézmények közötti jó kollegiális viszonyt építsük, 
ápoljuk, és példa értékűvé tegyük. 

– Kiemelt szempontunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek esélyt 
adjunk a kibontakozásra, annak érdekében, hogy felnőtt korukban, szakmával 
rendelkező, aktív kereső tagjai legyenek a társadalomnak. 

 
o Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye 

– Fejlesztőpedagógusok munkája az óvodában 
– Előszűrő – Iskolaérettségi vizsgálat megszervezése - lebonyolítása 
– Szervezett rendezvényeiken való részvétel 

 
o Szociális és intézményi igazgatási csoport 

x Folyamatos - Rendszeres 
x Segítőkész 
x Az intézmény jogszerű működésének segítése, ellenőrzése. 

Egész éves munkám során sok segítséget kaptam. 
Bármilyen ügyben gyors információt kapok, a telefont is mindig felveszi valaki és barátságos 
nyugodt hangon kapok tájékoztatást. Az intézmény szakember ellátásában is folyamatos segítséggel 
támogatnak, gyors információt a törvényi változások figyelemmel kíséréséhez. Figyelem felhívást az 
aktuális eseményekről. 

10.Záró gondolatok 
                            

o További feladataink: 

– Megtervezett feladatokat határidőre megvalósítani, kiegyensúlyozott tervezést határidők 
betartása kövesse. 

– Túlterheltség elkerülése – Egyenletes tehermegosztás 
– A napirend megvalósítása során a megfelelő játékidő biztosításának fontossága 

mindenkinek egyértelmű legyen, udvari játékkal egyetemben. 
– A szerepjátékokhoz szükséges eszközök, terek biztosítása további kiemelt célként 

kezeljék a csoportokban. 
– Az ének-zene, dalos játékok, népi játékok szerepére nagyobb figyelmet kell fordítani. 
– Időnként a „pletykajárat” elindulását meg lehet előzni, az igényelt információ, kérésével. 
– Szülők korrekt tájékoztatása során figyelemmel kell lenni az óvodai titoktartásra. 
– Az elvárás rendszert mindenki ismertje, törekedjen annak minél magasabb színvonalon 

megfelelni. 
– Lelkiismeretes, segítőkész magatartás a munkával és a környezetével szemben. 

o Kötelességünk: 

– Nevelőmunkánk színvonalának folyamatos fejlesztése. 
– Megfelelés a társadalmi elvárásoknak. 
– Partnerközpontú szemlélet erősítése. 
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– Olyan környezeti feltételrendszer további fejlesztése, ahol a gyermekek segítségünkkel 
sokoldalúan, harmonikusan fejlődhetnek. 

– Szemléletében egységes, módszereiben sokszínű pedagógiai munka elősegítése. 
– Az Intézményi Önértékelési Program végrehajtása. 

o Amire szükségünk van: 
- Együttműködés. 
- Kitartás. 
- Elkötelezettség. 
- Tolerancia 
- Elismerés, tisztelet. 

                            

Melléklet 
1. sz. Ellenőrzési terv 
2. sz. Minőségi csoport beszámoló  
3. sz. Munkaközösségi beszámoló  
4. sz. Logopédus beszámolója 
5. sz. Pszichológus beszámolója 

 
 
 

 
 
Gyál, 2015-09-11.  

Németh Istvánné 
óvodavezető 

 
 
 
 

 

 32



 - 33 - 

1. sz. melléklet 
Ellenőrzési terv 
Az ellenőrzés tárgya, tartalma, területe, célja, feladata, 

szempontjai 
Az ell. szem. 

csoportok 
Ellenőrzés 
módszere 

ell.-re 
jogosult 

Az ellenőrzés időpontjai (hónap) 

A./  SZAKMAI-PEDAGÓGIAI    sz. o. n. d. j. f. m
. 

á
. 

m
. 

j. Jul. 
aug. 

Csoportok beindítása, hiányosságok pótlása 
Dokumentációk – Mulasztási napló – Személyiségi fejlődési lap 

Valamennyi 
csoport  

látogatás 
megbeszélés. 

óv.vez.  
x 

          

Új gyermekek fogadásának előkészítése, megismerésük és a 
velük való foglakozás módszerei 
Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése. 

valamennyi 
csoport 
gyerm. v. 

Rövid látogatás 
megbeszélés. 

 
óv.vez. 

 
x 

          

A csoportnapló megnyitása, nevelési-, tevékenységi tervek,   óvónők 
 

megbeszélés, 
tervek elemzése 

 
óv. vez. 

 
  

 
x 

 
 

   
x 

   
x 

 
x 

 

Továbbképzésekkel kapcsolatos tevékenységek, dokumentum: a 
tapasztalatok felhasználásának hatékonysága, közvetítése.  

 
dolgozók 

Dokumentum 
beszámolók 

óv. v. h.-ek 
óv. vez. 

   
x 

   
x 

   
x 

  

Szülői értekezlet, nyílt napok-tartalma, kapcsolattartás-minősége, 
hatékonysága. 

óvónők 
csoportok 

Csoportlátogatás 
jegyzőkönyv 

ó. v. 
ó v. h. 

 
 

 
x 

 
 

  
x 

   
x 

   

Szülői munkaközösség munkaterve: szülők véleményének 
felmérése az óvoda munkájáról, kapcsolatunkról. 

szülők, 
óvónők 

Munkaterv 
kérdőív - elemzés 

 
Ó.v.h.-ek 

 
 

 
x 

   
x 

   
x 

   

Szülők érdemi tájékoztatása gyermekük fejlettségi szintjéről:  
Logopédiai felmérés, fejlesztőpedagógus felmérése. 

óvónők 
logopédus 

Felmérés 
 

ó. vez. 
ó. v. h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

        

A gyermekek egyéni fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos 
teendők (felzárkóztatás, tehetséggondozás) feljegyzések 

 
Óvónők 

Dokumentáció 
elemzés. 

ó.v. 
ó.v.-ek 

   
x 

   
x 

   
x 

  

Néphagyományőrzés, jeles napok, ünnepek, óvodánk 
hagyományainak ápolásával kapcsolatos feladatok (előkészítés, 
lebonyolítás, dekoráció) Csoportszoba-folyosó egész évben 
esztétikus, barátságos, díszítése. 

valamennyi 
óvónő, dajka 
felelősök 

Látogatás, 
információ, kérés. 

felelősök 
ó. v. 
ó.v. h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Az egészséges életvitel-igény alakítása (gondozás, mozgásigény 
kielégítés, egészségvédelem, edzettség-biztosítása, testi nevelés. 

óvónők, 
csoportok, 
dajkák 

Látogatás 
Megfigyelés 
Beszámoló 

ó.v. 
ó. v. h.-ek 

 
 

 
x 

  
x 

   
x 

 
x 

   

Az anyanyelvi nevelés kiemelt fejlesztése: tájékozódás a 
gyermekek beszédállapotáról: az egyéni fejlesztés változatos 
módszerei (házi továbbképzés szervezése) 

valamennyi 
csoport 
logopédus 

Csoportlátogatás, 
elemzés 
(logop. felmérére) 

ó. v. 
ó.v. h.-ek 

 
x 

   
x 

       

A gyermekek spontán játékának biztosítása, játékba integrált 
tanulás: mikro csoportos foglalkozási forma a gyakorlatban., 
(szokások, szabályok betartása, tervszerűség: a két óvónő és a 
dajka együttműködése: komplexitás 

óvónők 
csoportok, 
dajka 

Csoportlátogatás 
Beszélgetés 
Beszámoló 
Dokumentációk 
ellenőrzése 

ó. v. 
ó.v. h.-ek 

  
x 

  
x 

    
x 
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Az ellenőrzés tárgya, tartalma, területe, célja, feladata, 
szempontjai 

Az ell. szem. 
csoportok 

Ellenőrzés 
módszere 

ell.-re 
jogosult 

Az ellenőrzés időpontjai (hónap) 

A./  SZAKMAI-PEDAGÓGIAI    sz. o. n. d. j. f. m
. 

á
. 

m
. 

j. Jul. 
aug. 

A szakmai eszköztár és könyvtár állományának figyelemmel 
kísérése, javaslat, bővítésre 

óvónők 
könyvtáros 

Leltár  
Beszámoló 

ó. v. 
könyvtáros 

  
x 

   
x 

    
x 

  

Az óvoda életével összefüggő pályázati tevékenység figyelemmel 
kísérése – pályázatok készítése - 

Óvónők Pályázati kiírások 
figyelése  

            

Az óvoda-iskola kapcsolatának tartalmi fejlesztése 
Óvoda-bölcsőde kapcsolatának tartalmi fejlesztése 

Nagycsoportos 
kiscsoportos 
óvónők 

Beszélgetés 
kapcsolattartás 

m.köz. v. 
v. ó.. 
v. ó. h.-ek 

  
x 

      
x 

   

Tehetséggondozás a csoportokban pedagógusok Látogatás 
Beszámoló 

ó.v. 
ó.v. h.-ek 

  
x 

   
x 

    
x 

  

Tartalmas nyári óvodai élet biztosítása Óvónők Beszámoló 
megfigyelés 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 
m.k.vez. 

          
x 

 
x 

2. Munkáltatói     
- Munkarend, munkafegyelem, munkaköri leírásban foglaltak, 
törvények, szabályok betartása (folyamatosan) 

 
Dolgozók 

Megfigyelés 
Információ 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

 
x 

      
x 

    

- Az óvoda dolgozóinak feladat ellátása, a munkavégzés 
minősége  

 
Dolgozók 

Csoportlátogatás 
megfigyelések 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

    
x 

     
x 

  

- Szabadságolási terv, nyilvántartás,  ó.v.h.-ek Megbeszélés ó.v. 
ó.v.h.-ek 

  
 

  
 

 
x 

    
x 

  

- Túlmunka elszámolás, munkából való távolmaradás, 
szabadságjelentés, jelenléti ív 

Dolgozók 
ó.v.h.-ek 

Dokumentum 
Jelentések 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Kötelező orvosi – alkalmassági vizsgálatok,  Dolgozók Igazolások titkárnő  
x 

      
 

    

- Munka-, baleset-, tűzvédelmi oktatás, valamint a szabályok 
betartása, biztonságos munkafeltételek 

Dolgozók 
m.b.t. felelős 

Dokumentáció, 
információ, bejárás 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 
m.b.t. f. 

x     x      

- Adatnyilvántartás (dolgozók) (ellenőrzés – havonta) titkárnő összehasonlítás Óv. Vez- x x x x x x x x x x x 
- Az óvoda tisztasága, rendje, környezet esztétikuma. 
- Közegészségügyi, higiéniai előírások, szabályzók betartása: 
ételminták eltevése, a kiadott étel mennyisége (folyamatosan) 

Dolgozók 
az óvoda 
konyhások 

Bejárás 
 

ó.v  
ó.v.h.-ek 
 

 
x 
 

     
x 
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2. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GYÁLI TÁTIKA ÓVODA  
 

Mérési-értékelés munkaközösségének beszámolója 
 

a  
2014/15-ös nevelési év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Nagyné Nyíri Mária 
                               Munkaközösség vezető 
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TARTALOMJEGYZÉK 

- 20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
- A 2014-2015-ös nevelési év általános értékelése 
- Az elvégzett mérések részletes elemzése 
- Finommotorika 
- Családrajz 
- Neveltségi szint 
- DIFER 
- Kiemelkedő feladatunk 

 „Ha valamire meg akarlak tanítani, azzal segítek a legjobban, ha olyan tapasztalatokkal veszlek 
körül, amelyekből fölépülhet alakuló tudásod vagy képességed. Ha eléggé jól teszem a dolgomat, 
az a benyomásod lesz, hogy az egészet te magad csináltad. Annál kevésbé leszek én a 
középpontban, minél kevésbé akarok én információkat adni és képességeket fejleszteni, mint 
inkább katalizálni a benned zajló folyamatokat." 

 (Péter Kline: Zseninek születtünk! Agykontroll Kft., Bp. 1996. p. 47.) 

 20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

 AZ ÓVODÁS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, A TANULÓ 
TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

       23. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az 
óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő 
következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. 
(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője az 
Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem 
értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes 
kormányhivatalt. 
(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség 
szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, 
megállapításokat, javaslatokat. 
 
Az eltelt évben végzett munka általános értékelése 
A minőségbiztosítás értékkövetés, célnak való megfelelés. Az óvoda nevelő munkája csak akkor 
sikeres, ha meggyőződik arról, hogy a kitűzött céljai teljesülnek. 
A minőségbiztosítás az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan 
biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, a 
gyermekek/tanulók, szülők, a pedagógusok valamint a fenntartók, továbbá a munkaerőpiac 
igényeinek kielégítése céljából.  
Célunk: a nevelés olyan irányú megszervezése, mely megfelel a környezet elvárásainak; a 
nevelés színvonalának emelése; a gyermekek készségeinek fejlesztése.  
 Fontos minden pedagógusoknak, így nekünk is, hogy visszajelzést kapjunk munkánk 
hatékonyságáról. A gyermekek szándékos megfigyelését, vizsgálatát, a korábbi években jól 
bevált, meghatározott szempontok által irányított és megbízható eszközökkel végeztük el. 
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Az idei nevelési évben vizsgáltuk: 
� A finommotorika fejlettségét középső és nagycsoportban. 
� A neveltségi szint fejlettségét kis- és nagycsoportban. 
� A kognitív képességek fejlettségét középső és nagycsoportban. 
 
Mérések konkrét eredményeit a következőkben ismertetem. 
 
A finommotoros koordináció fejlettségének mérése 
    Középső csoport Goodenough emberábrázolás 
A vizsgálatban részt vettek: 70 fő középső csoportos gyermek. 
 
Eredmények: 
� A vizsgált gyermekek 75.4%-a megfelel az életkor tekintetében az elvárható szintnek, amelyből 
átlag felett teljesített a gyermekek 60.1%-a. 
� A gyermekek 12,2%-a elmarad az elvárható szinttől,ez 0.5%-kal jobb a tavalyi évi 
eredménynél (tavalyi 12.7% a tavalyelőtti 19%, volt!!!)! 
 
Kitűzött célunk a gyermekek életkorától elmaradók arányát 15% alá csökkentsük, valamint a jól 
teljesítők eredményeit megtartsuk, ez sikerült ebben a félévben. 
 
Fejlesztési feladat: 
¾ életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők esetén 15% alatti teljesítmény megtartása 
differenciált fejlesztéssel. 
¾ a jól teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása, ill. lehetőség szerint javítása. 
  
  Családrajz elemzése  
 
A vizsgálatban részt vettek: 73 fő nagycsoportos gyermek.  
 
Eredmények és feladataink:  
� A vizsgált gyermekek 71.9%-a felelt meg az életkor által elvárható szintnek, ami 7.3%-kal 
rosszabb a tavalyi évben (79.2%, tavalyelőtt: 71.5% )  elért eredménytől. 
� 51.36% arányosan helyezte el a családtagokat. Az előző nevelési évhez (61.3%)  képest 9.64%-
kal rosszabb a tavalyi ( 61%, tavalyelőtt: 83.35%) eredménytől.  
� A vizsgálatban résztvevő gyerekek 71.4%-nak tölti ki a rajza a lapot, ami 11.3%-kal rosszabb, 
mint a tavalyi 82.7%.  
 
Fejlesztési feladat: 
o Arányosság kialakítására továbbra is a leghangsúlyosabban kell odafigyelnünk, a 70% közeli 
teljesítmény elérését tűzhetjük ki célul a következő nevelési évben a differenciálást és 
játékosságot szem előtt tartva. 
o Az életkor által elvárható   emberrajz  kidolgozottságára is hangsúlyosan kell odafigyelnünk. 
o A vizsgálatban elért szép eredmények megtartása. 
 
 
 
 
 
Neveltségi szint vizsgálata ( bemeneti, kimeneti vizsgálat ) 

 37



  Gyáli Tátika Óvoda – 2015 - Beszámoló 

A vizsgálatban részt vettek: kis – és nagycsoportos gyermekek.(A Bambi csoport méréseit nem 
kaptam meg.) 
 
Eredmények: 
 
                                                         Bemeneti mérés           Kimeneti mérés   Fejlődési mutató 
Normákhoz, szabályokhoz, 
szokásokhoz való viszony: 
o Önálló     30.3%   88.63% 58.33%  
o segítséggel    50.6%     10.78%           39.82% 
    
o 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő  13.9%       3.57               10.33% 
o figyelmeztetésre sem megfelelő    5.2%       -       5.2% 
 
Társas kapcsolatok terén: 
x Megfelelő                                                34.3%                          86.68%   55.21%  
x 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő             63%                              10.49%   52.51%    
x Nem megfelelő                                         2.7%                                 2.7% 
 
Tevékenységhez való viszony terén: 
x Megfelelő                                            23.9%                           88.68%  62.78% 
x 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő         67%                               13.32%  53.68% 
x Nem megfelelő                                      9.1%                              -    9.1% 

 
Közösségért végzett tevékenység terén: 
x Megfelelő                                           23.4%                            87.82%  64.42% 
x 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő        67%                                12.18%   54.82% 
x Nem megfelelő                                   9.1%                               -    9.1% 
 
A mérések elemzése kapcsán elmondható, hogy az óvodába bekerült 3 éves és az óvodából 
kikerülő 6-7 éves gyermekek neveltsége a vizsgált területeken, átlagosan 36.77% az óvodában 
eltöltött 3 év alatt. 
Célunk: az, hogy a következő évben a fejlődési mutató elérje ezt a szép eredményt!  
 
Kognitív képesség vizsgálat nagycsoportban: 
 Rövid DIFER- vizsgálatban részt vett 105 fő nagy csoportos ( A Bambi csoport méréseit nem 
kaptam meg.) 
Eredményeink: 

Szintek 2014/2015. nev. 
év I. félévében 

2013/2014. nev. év I. 
félévében 

fejlődési 
mutató 

tavalyi fejlődési 
mutató 

Előkészítő szint 8 fő –  7.5%  8 fő- 8.9% 1.4% - 5.5 %!!!! 
Kezdő szint 17  fő – 15.6% 19  fő – 21.1% 5.5% - 7.5%!!!! 
Haladó szint 20 fő -  19.4% 27 fő -  30% -10.6%   1.2% 
Befejező szint 49 fő –  46.4% 20 fő –  33.9% 12.5%   1.9% 
Optimum szint 11 fő –  11.1% 12 fő –  20.3% -9.2%   0.3% 
Fejlődési 
mutató összesen 

- - -0.4% -1.92!!!!! 

 
Elemzés: 
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A vizsgált gyermekek 57.5% - a, több, mint  a fele a befejező és optimum szinten teljesített, ami 
nagyon szép eredmény. / Tavaly 54.2% volt/ 
Előkészítő és kezdő szinten a gyermekek 23.1%-a teljesített, ami 6.9 %-kal jobb, mint az előző 
évi eredmény / Tavaly 30% volt./ 
 
Fejlesztési feladataink:  
o A következő nevelési évben a befejező és optimum szinten 60% -os eredmény elérése. 
o  Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmények közelítése a tavalyi 17%-os 
eredményhez. Amit még tudatosabban, ténylegesen megtervezett és végrehajtott egyéni 
fejlesztési tervekkel érhetünk el. 
 
Kiemelkedő feladatunk: 
 
o A mérések zavartalan elvégzéséhez a szükséges feltételek biztosítása (a gyermekeket a 
csoportból elkülönítve, zaj-ingermentes közegben kell felmérni!!!!!) 
o A módszertani kultúránk továbbfejlesztése, valamint fejlesztési tervek készítése és 
csoportnaplóban történő rögzítése! 
o A mérésekkel kapcsolatos dokumentációs és adminisztrációs képességeink finomítása és a 
határidők pontos betartása!  
o Mérések elvégzésénél egyenlő munkamegosztás a csoportban dolgozó két óvodapedagógus 
között 
o Kollégák kérjenek segítséget munkaközösség vezetőtől egyéni igényeik alapján! 
o A kollégák használják a munkaközösség vezetőtől kapott segédanyagokat. 
o Az Intézményi Önértékelési Program megvalósításával  
 
Gyál, 2015.07.16. 

                                                                                                        Nagyné Nyíri Mária 
                                                                                                                 munkaközösség vezető 
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3. sz. melléklet 
 

Munkaközösségi beszámoló (2014.-2015.) 

                                                                             Egy gyermek olyan, mint egy forradalom (...):  

                                                           az ember elindítja, de nem szabályozhatja, mi lesz belőle. 

                                                                                                                              (Ken Follett) 

Az Óvodai munkaközösségnek minden óvodapedagógus tagja. 
Munkaközösségünk továbbra is fő feladatának tartotta az elmúlt nevelési évben elkezdett szakmai 
megújulás folytatását.  
Tovább mélyítettük a projekt módszerrel kapcsolatos elméleti tudásunkat.  
A gyakorlati megvalósításhoz segítséget nyújtunk egymásnak.   
Kiemelném a frissen (vagy néhány éve) végzett kolléganők szakmai segítségét, akik főiskolai 
tanulmányaik során átfogó, mély ismereteket szereztek e módszerrel kapcsolatban, és az ott 
megszerzett ismereteket átadták kollégáiknak. 
 
Gyakorlati megvalósítás: 
Elméleti képzés 
Az év folyamán több alkalommal volt munkaközösségi megbeszélés. A felmerülőn kérdéseket, 
problémákat beszéltük át, tapasztalatokat osztottunk meg egymással, ötleteket, megoldási javaslatokat 
kerestünk.  
A nevelés nélküli szakmai munkanapra felkészültünk. Minden csoport 1-1 projekttervet mutatott be, 
amelyet közösen kielemeztünk.  
Elméleti segítséget nyújtottunk két kolléganőnknek a sikeres portfólió megírásához. 
Többen jelentkeztek szaktanácsadói látogatásra, ezzel is szakmai felkészültségüket gyarapítják majd. 
A szakmai látogatásra tervek szerint a következő nevelési évben kerül majd sor. 
Gyakorlati képzés 
A nevelési év során két bemutató foglalkozást tartottunk. 
2015. március 25.  
Dudásné Kis Anita az erdő állatai témakört dolgozta fel nagycsoportos gyermekeivel. A tudatosan, 
tervszerűen felépített projekt egy napját kísértük figyelemmel. A kollektív munka nyújtotta közös 
élmény, az egyéni foglalkoztatás, differenciálás, dicséret elősegítette, hogy a gyermekek sokrétű 
tudásra tegyenek szert. 
2015. április 29. 
Bikkiné Teréki Anna a természetvédelem, az újrahasznosítás témakörét dolgozta fel a gyermekek 
segítségével.  Az egész délelőtti tevékenységet a játékosság, a tevékenykedtetés, az ismeretbővítés, a 
tudatosság, az ötletesség, a gyermekszeretet hatotta át. Kiváló szakmai felkészültségével 
mindannyiunk számára példát mutatott. 
A nevelési év során három kolléganő (Nagyné Nyíri Mária, Erdélyi Borbála, Kovácsné Garai 
Zsuzsanna elkészítette portfólióját, melyet sikeres minősítés követett.  
 
Bár a tervezettnél kevesebb megbeszélés és szakmai bemutató volt, de úgy gondolom, hogy akik részt 
vettek bármelyik projektben, sok hasznos információval, tapasztalattal, elméleti tudással lettek 
gazdagabbak. 
 
Gyál, 2015.június 15.                                                                       
                                                                                                           Kovács Istvánné 
                                                                                                      munkaközösség vezető 

http://www.citatum.hu/szerzo/Ken_Follett
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4.sz.melléklet 
Logopédiai beszámoló 
2014/2015-ös nevelési év 

 
A 2014-2015-ös tanév első három hónapjában a Gyáli Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazottja voltam 
még. A szakszolgálat előírására, illetve az országosan is kötelezően bevezetésre kerülő „Szól-e?” 
szűrővizsgálati eljárással vizsgáltam meg az összes 5 éves kort betöltött óvodás gyermeket. 
A Tátika Óvoda Klapka utcai épületében szűrővizsgálaton részt vevő gyerekek száma 2014 
szeptemberében 66, a Bartók utcai tagóvodában 39 gyerek vizsgálata történt meg. 
A 2014/2015-ös tanévben a Klapka utcai Óvodában hetente három napon, a Bartók Óvodában hetente 
két napon foglalkoztam a szeptemberben kiszűrt beszédhibás gyerekekkel.  
A Klapka utcai Óvodában az év folyamán 47 gyerekkel foglalkoztam, ebből: 42 nagycsoportos korú (2 
SNI), 5 középsős. 
A Bartók utcai Óvodában 31 gyerek járt logopédiai foglalkozásra, ebből: 30 nagycsoportos (1 SNI) és 
1 középsős.  
Így összesen a két óvodában 78 gyerekkel foglalkoztam az év folyamán. Az SNI-s gyerekek a 
szakértői vélemény alapján hetente 3 alkalommal kaptak logopédiai ellátást, a többi gyerek közül a 
súlyosabb esetek hetente 2-szer (33 gyerek), a kevésbé súlyosak hetente 1-szer (42 gyerek) jártak 
logopédiai terápiára. 
Összegezve: 
Szűrővizsgálaton részt vett: 105 gyerek (Klapka: 66; Bartók: 39) 
Logopédiai terápiában részesült összesen: 78 gyerek (Klapka: 47; Bartók: 31); 
                  Ebből: - SNI beszédfogyatékos:   3 gyerek (Klapka: 2; Bartók. 1); 
                          
A gyerekek értékelése: 
Beszédhibája megszűnt, tünetmentes: 28 gyerek (Klapka: 19; Bartók: 9) 
Lényeges javulás tapasztalható: 27 gyereknél; (Klapka: 17; Bartók: 10) 
Részben javult a beszédhibája: 18 gyereknek; (Klapka: 10; Bartók: 8) 
Költözés miatt kimaradt az év folyamán: 5 gyermek (Klapka: 1; Bartók: 4) őket nem minősítettem; 
( ze Antal, Grieger Elizabet Róza, Csízik Dominik, Tóth Mercédesz, Tóth Gusztáv) 
Az év folyamán a kezelt gyermekek esetében 38 szülővel találkoztam személyesen, ami 
beszédanamnézis felvételét, vagy fogadóóra keretében történő tanácsadást, a gyerekek fejlődésével 
kapcsolatos beszélgetést jelentett. Ezen kívül, az előjegyzésbe vett gyerekek szülei közül, illetve az 
óvodába járó kisebb gyerekek szülei közül is többen kerestek meg személyesen- tanácsadás céljából. 
Előzetesen egyeztetett időpontban a tanév során bármikor a szülők rendelkezésére álltam. 
 
Továbbképzés, önképzés: 
- 2015. április: PMPSZ Gyáli Tagintézménye által megrendezett Szakmai Konferencián való részvétel; 

-2015 június 5-7 : 30 órás szakmai tanfolyam „Nyelvlökéses nyelés elmélete és gyakorlatorientált 

terápiája” címmel;    

Dr. Arányiné Mócsán Mária 
logopédus 
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5. sz. melléklet 
 

Pszichológiai beszámoló 
 
2014. november 1. óta dolgozom óvodapszichológusként a Tátika Óvodában félállású,  
majd 2015.  március 1.-től egész állású munkatársként 
2015. január 1. és június 30. között a pszichológiai foglalkozásokon részt vevő gyermekek száma 59 
volt.  
A Bartók épületből 20, a Klapka épületből 39 gyermek látogatta a foglalkozásokat.  
A létszámok csoportonkénti megoszlásban a következőképpen alakultak: 
Bartók épület: 
Mákszem 6 
Micimackó 8 
Nyuszi 6 
Klapka épület: 
Bambi 8 
Süni 7 
Katica 6 
Micimackó 5 
Pillangó 6 
A gyermekek számára összesen 243 óra pszichológiai foglalkozást tartottam, emellett  
72 óra szülői konzultációra került sor.  
A Klapka épületben 138, a  
Bartók épületben 95 alkalommal vettek részt gyermekek a foglalkozásokon. 
Szülői konzultációk megoszlása: 

Klapka épület 41 óra, 
Bartók épület: 31 óra. 

A félév során az óvodapedagógusokkal folyamatosan konzultáltam a gyermekekről, két alkalommal 
átfogó jelleggel, a csoport egészét tekintettük át. A felsorolt adatok között nem szerepelnek a szülőkkel 
és gyermekekkel folytatott rövidebb folyosói találkozások, beszélgetések. 
A pszichológiai foglalkozásokról minden alkalommal feljegyzést készítettem. A foglalkozások 
tartalma elsősorban a gyermekdiagnosztikából ismert módszerek és tesztek alkalmazása: 

- Exploratív játék 
- Családrajz 
- Elvarázsolt családrajz 
- Fateszt 
- Winnicott-féle firkajáték (együttrajzolás) 
- Világteszt (világépítés) 

A gyermekekkel történő találkozást minden esetben megelőzte a szülőkkel felvett első interjú.  
További alkalmazott technikák: 

- Relaxáció (autogén tréning) 
- Imaginatív technikák (Leuner féle imagináció) 

Az első teljes félév lezárásaként úgy érzem, sikerült beilleszkednem az intézmény közösségébe. 
Mindennapi tapasztalatom, hogy mind az óvodapedagógusok, mind a szülők bizalommal fordulnak 
felém, reményeim szerint hozzá tudok járulni az itt nevelt gyermekek mentális egészségéhez 
 
Gyál, 2015. július 3. 
 

Jeney Andrea 
óvodapszichológus
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 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2014/2015. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője által elkészített 
beszámoló a 2014/2015. nevelési évre – 2014. szeptember 9-én – készített munkatervvel összhangban van, a 
munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadott 2015. évi 
munkaterve alapján a 2015. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2014/2015. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2014/2015. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
G y á l, 2015. szeptember 15. 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 



 

Gyáli Liliom Óvoda 
 

OM: 032993 
2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

Tel./Fax.: 06/29-340-126,345-241 
 
 

Email: liliomovi@upcmail.hu 
       Web: www.liliomovi.hu 
 
 

   

 
 

2014/2015. Nevelési Év Értékelése 
 
 
 
 
Gyál, 2015. augusztus 10.   Készítette:   Lendvay-Kiss Anita 
         mb. intézményvezető 
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1 Bevezető helyzetelemzés 
 

Minden nevelési év hoz valami változást, és elmondhatjuk, hogy a 2014/2015-ös év is, a 

„változások éve” volt. 2014 nyarán szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a 2 csoportos épület 

műszaki állapota miatt nem tudjuk megnyitni, így rögtön a régi és az újonnan felvett gyerekek 

átcsoportosításával kezdtük a nevelési évet. 

A 4 csoportos épületben szükségcsoportot hoztunk létre. 

Az év folyamán realizálódott, hogy mind három épület teljesen megújul. 

(Az építkezéssel kapcsolatos munkákat folyamatosan elkezdtük.) 

Így került sor a 2 csoportos épület lebontására, és az építkezés megkezdésére, valamint a 3 

csoportos épület május végi kiürítésére, és bontására. 

Június közepétől az óvodánk teljes rekonstrukciója elkezdődött. 

A Gyáli Tátika Óvoda, Bartók Béla utcai tagóvodájában biztosított férőhelyet, szeptember 1-

ig a Liliom Óvodás gyermekeknek. 

Az, hogy az építkezés határidőre megkezdődjön, 2015. szeptember 1-re részben befejeződjön, 

nagyon sok szervezési feladatot igényelt részünkről, amit igyekeztünk teljesíteni: folyamatos 

egyeztetés a fenntartóval, vállalkozókkal, szülőkkel. 

A dolgozók aktív részvételével 2015. szeptember 1-én el tudtunk indulni. 
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2 Szakmai munka áttekintése 

2.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 

2014/2015. év beiskolázási mutató 
Csoportok száma: 8  

Felvehető gyermekek száma: 226 fő 

Tanköteles korú gyermekek: 109 fő 

Tanköteles, de még egy évig 
óvodai nevelésben részesül, 
szülő-pedagógus 
egyetértésével, óvodavezetői 
határozattal. 

24 fő 

Megkezdi az első osztályt: 86 fő 

Nevelési Tanácsadóba 
irányítva iskolaérettségi 

vizsgálatra. 

15 fő 

Ebből 

Megkezdte az első 
osztályt 

Még egy évig 
óvodai nevelésben 
részesül 

11 fő 4 fő 

 

 

 

 

Az óvoda 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy 
folyamatosan nyomon kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normálistól eltérő fejlődés 
esetén időben megtegye a szükséges intézkedéseket a szülők egyetértésével. 

Ezek nagycsoportos korig, a következők lehetnek: megfigyelések; különböző mérések, 
pedagógiai, pszichológiai, logopédiai vizsgálatok kezdeményezésére a Nevelési 
Tanácsadónál. Az óvodai szakvélemények kiállítása februárban történik meg minden 
tanköteles korú gyermekről. A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 45.§. a (4) 
alapján a tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, vagy a szakértői bizottság dönt. A (2) 
szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, aki 7. életévét augusztus 31. 
után betölti, az szakértői bizottság véleménye alapján részesülhet további óvodai nevelésben. 
A 6 éves gyermekek körében elsősorban szociális éretlenséget tapasztalunk, nem érik el az 
iskola elkezdéséhez szükséges fejletséget. 
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2.2 Gyermeklétszám mutató csoportonként 

 

 

 

 

2.3 2014/2015-ös nevelési évben fejlesztésre szoruló és szociálisan 

hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 

 

 

 

SNI BTM HH HHH 

8 fő 8 fő 4 fő 15 fő 

 

 

 

 

 Utazó gyógypedagógus fejlesztette  
az SNI-s gyermekeket   08 fő 
és tanköteles gyermekeket(hh,hhh,btm) 41fő 

 Pszichológiai ellátásban részesült:  45 fő 
 Óvodáztatási támogatásban részesült: 2014 decemberében:  8 fő 
       2015 júniusában:  10 fő 
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2.4 Étkezési mutatók  
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3 A nevelő-oktató munkában elért eredmények 
 

3.1 Óvoda – család együttműködését, a kialakult jó nevelőpartneri viszony 

megtartásával, új kapcsolattartási formákkal bővítettük. Ilyen volt Pl.: 

 

 

Réteg szülői értekezlet:  

 

A tankötelezettség, iskolaérettség kérdéseivel foglalkozó szakemberek meghívása 

intézményünkbe., Tábit Sarolta, Modok Ágnes pszichológus előadását hallhatták a tanköteles 

korú gyermekek szülei. 

 

 

3.2 Egészségnevelés, környezeti nevelés céljainak teljesítése 

 
 

A nevelés folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta, a 
csoportok megvalósították nevelés-fejlesztési elképzeléseiket, terveiket. Nemcsak 
külsőségeiben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani a számukra a 
Pedagógiai Programban fogalmazott elvek szerint. 
  Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben, 
harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Olyan gyermekeket, akik 
biztonságosan tudnak tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben.  
  Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, lehetőséget kell biztosítani a 
gyermekeknek az elmélyült, szabad játékra. 
 Az óvoda megőrzendő értékét a érzelmi biztonság megadása, a szabad játék lehetővé 
tétele az ehhez megfelelő környezet megteremtése, a vers, mese, ének, zene, tánc, ábrázolás , 
mozgás a mindennapi élet terén tett tapasztalatok nyújtása adja. 
 Fontos, hogy minél több tapasztalatokhoz jussanak, minél több igazi élményt 
élhessenek át. Óvodánkban a nevelés komplex módon folyik, a nevelési területek egységet 
alkotnak. Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermekek a tevékenységek során 
szerezhessék meg azokat az élményeket, tapasztalatokat, amelyek biztosítják számukra a 
környező világ megismerését, és az ismeretek megkeresésének örömét. Az anyanyelvi nevelés 
áthatja az óvodai nevelés egész rendszerét, ezért különös jelentőséggel bír.  
Nagy hangsúlyt fektetünk az inkluzív, befogadó pedagógia elveire, az érzelmi és erkölcsi 
nevelés területeire. 
  Pedagógiai Programunk alapelve a környezettudatos nevelés-egészségnevelés és 
természetvédelem. Az egészség promóció (egészségfejlesztés) jegyében nevelőmunkánk 
során megvalósítunk minden olyan életviteli tényezőt, lehetőséget, amelyek az 
egészségvédelem szolgálatába állíthatók. Az óvodánkban folyó szakmai nevelő munka 
sikerességét nagyban befolyásolja a szülőkkel való kapcsolat. Az egészségesebb életmód 
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érdekében együttműködünk a családokkal (hetente gyümölcs-és zöldségnapokat tartunk 
minden csoportban, a szülői értekezletekre szakembereket hívtunk) folyamatos tájékoztatást 
adunk a szabad levegőn való szabad mozgásra, a táplálkozási szokások és higiéniai szabályok 
betartásának fontosságára. A kiemelt nevelési feladatra szakmai munkaközösség alakult. 
(Környezettudatosságra- és egészségmegőrzésre nevelés munkaközösség). Tevékenységét 
nagyon tartalmasnak és színvonalasnak ítélem 
 

Eredményeink: 
            

� Óvodánk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának tagja   

 

� Bekapcsolódtunk a Gondolkodj Egészségesen Programba 

 

� Csatlakoztunk a Magyar Vöröskereszt Bázisovi Programjához 

 

� Ovizsaru Programmal felvettük a kapcsolatot 

 

� Goodyear Biztonságos Óvodai Program 

 

� Madárbarát Óvoda vagyunk 

 

 

� Mosolygós Óvoda cím elnyerése 

 
 

� Végül, de nem utolsó sorban 2013 decemberében legnagyobb örömünkre elnyertük a  

Zöld Óvoda címet.  
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4 Pedagógiai Programok megvalósítása érdekében végzett 
tevékenység 
 

Pedagógiai feladatok: 
 
Az óvodában folyó pedagógiai tevékenységet a Pedagógiai Programban megfogalmazottak 

figyelembe vételével kell végezni.  Ennek megvalósítását segíti a kidolgozott megvalósítási 

munkaterv. A pedagógusok a HOP céljait, feladatait szem előtt tartva tervezzék meg 

pedagógiai munkájuk tartalmát szervezzék meg a tevékenységeket, a végrehajtásban a 

szervezeti kultúra elemeire építve, a gyerekek bevonását, érdeklődését kihasználva végezzék 

munkájukat.  

Az óvodába járó gyermek elsődleges tevékenysége továbbra is a szabad játék legyen!  Az 

óvónő biztosítsa a feltételeket (élmények, módszerek, eszközök, idő)a változatos 

játéktémához.  

Továbbra is feladat az iskolába készülő gyerekek részképesség zavarainak kiszűrésére 

irányuló vizsgálat. E vizsgálatnak szept. 28-ig minden tanköteles korú gyermeknél meg kell 

történnie. A Nevelési Tanácsadóba javasolt gyerekeket szeptember 28-ig jelezni kell.   

Folyamatosan köteles minden óvónő figyelni a rá bízott gyermekek fejlődését, és amennyiben 

észrevétele olyan szintű, hogy külső személy (szakember) bevonása szükséges, azonnal 

kezdje meg a kapcsolatfelvételt (gyermekorvos, védőnő, gyermekvédelmi felelős, 

családgondozó, pszichológus, stb.) 

Már kiscsoportos gyermeknél is, ha megítélése szerint szükséges.  

Kiemelt nevelési feladatok (egészség- környezettudatosságra nevelés, szülővel való 

kapcsolattartás, stb.) jelenjenek meg a mindennapokban. 
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Alapfeladataink: 

 
� Jeles napok tartalmas ünneplése. 

�  Pedagógiai programunk, Munkaközösségek hatékony működtetése. 

� Csapatépítés, Szervezeti Klíma- kommunikáció- információ fejlesztése, megújítása. 

� Környezettudatos nevelés, természetvédelem.  

 

A Szakmai Munkaközösségek munkáját eredményesnek hatékonynak ítélem.  

Intézményi szinten 4 munkaközösség működött: 

 

� Környezettudatosságra és egészségmegőrzésre nevelés munkaközösség 

� Pedagógiai Program bevezetését segítő munkaközösség 

� Pedagógiai munkát segítő dajkai munkaközösség 

� Lazulj, mozdulj, csevegj kreatívan munkaközösség 

 

 

4.1 A munkaközösség – vezetők összegezték és értékelték 

programjaikat.  

 

4.1.1 Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre nevelés Munkaközösség, Éves 

Beszámoló 2014/15. 

 

A munkaközösség tagjai 

György- Jobbágy Anikó Munkaközösség vezető 

Csizmadia Jánosné Csibe csoport 

Hrazdyra Henrietta Gomba csoport 

Paskó Éva Katica csoport 

Pintér Éva Nyuszi csoport 

Kerepeczi Jánosné Virág csoport 

Roik Szilvia  Pedagógiai asszisztens 
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Az egészséges életmódra, egészséges életvitel igényének kialakítására nevelés az óvodás 

életkorban kiemelt jelentőségű. 

Alapként szolgál minden egyes tevékenység megszervezésekor a gyermekek életkori 

sajátossága, egyéni fejlődési üteme és az ehhez kapcsolódó differenciált fejlesztés.  

Óvodánk épülete, udvara biztosítja a hatékony nevelőmunka feltételeit.  

Az udvaron mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. Favár, homokozó, 

babaház, játszódomb, kötél mászóka, hinták . A nagy, tágas, füves tér a természetes mozgások 

gyakorlásához és labdás játékokhoz nyújt lehetőséget.  

Levegőzés: udvari játék, egyre hosszabb távú séták alkalmával. Kedvezőtlen időjárás estén is 

arra törekszünk, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a tiszta, szabad levegőn töltsék. 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLJAI: 
 

x Óvodai nevelésünk során olyan feltételeket biztosítunk, melyek lehetővé teszik, hogy 

a gyermekek harmonikus kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel. szokásrendünk és 

viselkedési formánk tükrözi az élőlények „tiszteletét” és az emberek munkája révén 

létrehozott értékek védelmét 

 

x Minden esetben azt tartjuk szem előtt, hogy a gyermekek saját maguk tapasztalják 

meg a körülöttük lévő világot. Változatos tevékenységeket kínálunk, törekszünk az élet 

közeliségre, élménygyűjtésre. 

 

x Mozgásigényük kielégítése érdekében szabadon mozognak a csoportszobában, az 

udvaron játszanak az erre kialakított eszközökkel. Változatos mozgástevékenységeket 

végeznek.  

x  A mozgás legyen és maradjon életük természetes velejárója. ▫ Váljon igényükké a 

rendszeres mozgástevékenység, ezáltal fejlődjenek testi- lelki-szociális képességeik 

x A gyermekek ismerjék és szeressék meg természetes környezetüket.  

x Ismerjék fel a környezetvédelem fontosságát 

x Óvják, ápolják környezetüket. 

x Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak 

megalapozása 

x Szülőkkel való együttműködés, szülői szemléletformálás 
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A MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATAI: 
 

x Feladatunk, hogy biztonságos, egészséges környezetben a gyermek jó közérzetét, 
egészségét őrizve, egészséges testi fejlődését, szokásait segítsük elő, alakítsuk ki, miközben 
ápoljuk, védjük, eddzük, gondozzuk őket. 
x Megőrizni, ha szükséges felkelteni a mozgáskedvet: a rendszeres mozgással az 
egészséges életvitel alakítása ▫ Megfelelő, mozgásra ösztönző környezet biztosítása ▫ 
Mozgástapasztalatok bővítése – mozgáskészségek fejlesztése ▫ Testi képességek, fizikai 
erőnlét fejlesztése ▫ Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek 
fejlesztése  
x Minden lehetőség megragadása arra, hogy a gyermekek a természetben legyenek; 
felfedezzék annak szépségét, értékeit 
x A gyermekek tapasztalataira építve új ismeretek nyújtása; meglévők elmélyítése, 
rendszerezése (természet és környezetvédelmi alapismeretek)  
x a környezet megismerése során a kulturált, biztonságos életvitel szokásainak, a 
társadalmilag elfogadott viselkedési formák alakítása mintaadással  
x Az egészséges életmód alapjainak beépítése a csoportok mindennapjaiba 
x Az egészséges életmód, egészséges életvitel igénnyé alakítása 
 
 

 
ÉLMÉNYSZERZŐ SÉTÁK TERVEZETT PROGRAMJAI 
 

Élményszerző séta Ajánlott megelőző 
tapasztalatszerzés: 

A tevékenység feladata 

Fogorvos asszisztens 
látogatása a csoportba  
MEGVALÓSULT 

A fogfájós nyuszi c. mese 
bemutatása 
Az otthonról hozott egészséges 
életmódot ábrázoló képek közül a 
fogápolással kapcsolatos képek 
kiválogatása 

A gyerekek szerezzenek 
ismeretet a helyes fogápolásról 
és annak fontosságáról 
 Higiénés szokások fejlesztése 
 Mit tehetünk fogaink 
épségének megőrzése 
érdekében? 
 Élmények felidézése a 
beszélgetés kapcsán e témával 
kapcsolatban 
 Egészségügyi szokások 
felelevenítése, gyakorlása. 

 Gyümölcs és 
zöldségvásárlás  
MEGVALÓSULT 

Gyümölcsökkel, zöldségekkel 
kapcsolatos versek mondogatása, 
dalok énekelgetése 
 Óriásplakát készítése az otthonról 
hozott egészséges életmódot 
ábrázoló képekből 
A közös kompozíció készítése 
közben beszélgetés a gyümölcs és 
zöldségfogyasztás fontosságáról. 

Tudatosodjanak bennük a 
vásárlás szabályai. 
Szerezzenek ismeretet a 
gyümölcsök, zöldségek 
tulajdonságairól, 
jellegzetességeiről. 
 Szerezzenek, tapasztalatot a 
vásárlásról 
 Tudjanak megnevezni 
gyümölcsöket és zöldségeket 
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KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS LEHETSÉGES TÉMAKÖREI, HOZZÁ 
KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK 

 
Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

Növények 
MEGVALÓSULT 

Tapasztalatszerzés. Növények gondozása a csoportban. 
Virágültetés az óvoda udvarán, annak gondozása, 
öntözése.  
Séta az óvodához közeli helyekre 

Állatok: háziállatok, vadállatok, 
madarak 
MEGVALÓSULT 

Séták, tapasztalatszerzés. Madarak megfigyelése, költöző 
madarak. Házi és vadállatok csoportosítása. Állatokról, 
madarakról  
készült képek nézegetése. Kirándulás Állatkertbe, 
Vadasparkba, Medveparkba. 
Az Állatok Világnapja alkalmából póni lovacskázás, 
állatsimogató az óvoda udvarán.  

Az évszakok változásának hatása 
MEGVALÓSULT 

Megfigyelés, beszélgetés. Az időjárás  
elemeinek és változásainak megfigyelése. Népi  
megfigyelések megismertetése.  
 Szimbolikus jelek használata (nap, felhő, eső,  
stb.) Séták. Programok az Állatok Világnapján, a Víz 
világnapján, a Föld napján és a Madarak és fák napján. 

Lakóhelyi környezetünk rendje, 
tisztasága MEGVALÓSULT 

 Séta az utcán, szelektív hulladékgyűjtés,  
 Kirándulás Füvészkertbe, Arborétumba. 

Természetvédelem 
MEGVALÓSULT 

Védelemre szoruló állatok, növények, szabályok a védett 
területeken, pozitív viselkedési minták, szokások 
kialakítása (nem szemetelünk, szelektív hulladékgyűjtés, 
stb.) papírgyűjtés a szülők bevonásával. 

Saját testünk egészségének védelme 
MEGVALÓSULT 

 az egészséges táplálkozás jegyében zajlik: a egészséges, 
változatos, vitamindús étkezés igényének kialakítása a 
gyermekekben, gyümölcs és zöldségfogyasztás: jótékony 
hatásuk a szervezetre, kollázs kép készítése:  egészséges 
és egészségtelen ételek képanyagából. 

Közlekedés 
MEGVALÓSULT 

A (biztonságos) közlekedés szabályainak megismerése. 
Közlekedési eszközök csoportosítása: szárazföldi-, vízi-, 
légi járművek.  
A közlekedés környezetszennyezései: levegő  
és zajszennyezés; környezetbarát közlekedési formák: 
kerékpározás, túrázás. 
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ÉVES MUNKATERVI TERVEZETT FELADATOK HAVI BONTÁSBAN 
 
 
SZEPTEMBER 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Felelős 

Szept. 20. 
 

Őszi sport-és 
egészségnap 
MEGVALÓSULT 

Zenés- táncos bemutató 
Bemelegítés 
Versenyek( szülő-gyermek) 
Egyéni versenyek 
Eredményhirdetés 

 
 
Roik Szilvia 

Szept. 22. 
 

Nemzeti 
hulladékgyűjtő nap 
MEGVALÓSULT 

Papírgyűjtés, pillepalack 
gyűjtés??? 
Semmiből valamit- 
barkácsolás „hulladékból” 
Különböző hulladékok 
újrafelhasználása 

 
 
Kerepeczi Jánosné 

Szept.22. 
 

Takarítási világnap 
MEGVALÓSULT 

játszóudvarunk rendben 
tartása 
(söprés,lombgyűjtés, 
komposztálás) 
A gyerekekkel közösen 
az óvoda udvarán, 
környékén, kedvenc 
játszóhelyen a szemét 
összeszedése. 
Különböző hulladékok 
újrafelhasználása 
 

 
 
 
 
 
 
György-Jobbágy 
Anikó 

A hónap folyamán 
folyamatosan, 
nagycsoportosok 
legalább heti egy 
alkalommal 
 

Séták, kirándulások 
tervezése 
(az óvoda belső- és 
külső környezetének 
megismerése, az 
óvoda környéke, 
sétával elérhető 
közeli helyszínek, 
bérelt járművel 
elérhető helyszínek) 
MEGVALÓSULT 

 

óvodapedagógusok 

Szept. 30.- Virág 
csoport 
 

A népmese 
világnapja 
MEGVALÓSULT 

Könyvtár- 
látogatás 
Mesehallgatás 

Csizmadia Jánosné, 
óvodapedagógusok, 
minden csoport 
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OKTÓBER 

Tervezett 

Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 

feladatok 

Felelős 

Okt.1. Idősek világnapja 

NEM VALÓSULT 

MEG 

Nyugdíja kolléganők 

meghívása, vendégül látása 

Ajándékkészítés 

Közös tevékenykedés 

 

Csizmadia Jánosné 

Megbeszélés szerint 

 

Védőnéni látogatása 

a csoportba 

NEM VALÓSULT 

MEG 

Testünk védelme: 

betegségmegelőzés, 

rendszeres testmozgás 

időjárásnak megfelelő, 

réteges öltözködés 

vitamindús táplálkozás 

 

 

Domonyik Ildikó 

Okt.4.  

 

Állatok világnapja 

MEGVALÓSULT 

Lehetőségekhez mérten 

kirándulás szervezése egy 

közeli állatkertbe vagy 

vadasparkba, ahol 

egzotikus, érdekes 

állatokkal ismerkedhetnek 

meg a gyerekek. 

Állathangok utánzása  

 

 

Praznovszky Tímea, 

 

óvodapedagógusok 
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NOVEMBER 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Felelős 

Szervezés 
szerint 

Könyvtár- 
látogatás 

Könyv szeretete, mese 
felolvasása a könyvtárban 
Könyvtárlátogatás szokásai 
Könyvkölcsönzés módjának 
gyakorlása. 
Könyvtárban való viselkedés 
alakítása 

 
 
Hrazdyra Henrietta, 
 
óvodapedagógusok 

Nov.17-21 Egészség-hét 
MEGVALÓ-
SULT 

Alakuljon ki a gyermekek 
igénye az egészséges 
életvitelre  
Gyakoroljanak olyan 
tevékenységeket, amelyek 
fontosak az egészséges 
életvitel szempontjából 
Pozitív énkép formálása,  
Tapasztalatszerzés  
Érzékelés-észlelés 

 
 
 
 
Munkaközösség tagok 

 
 
 
 
DECEMBER 
Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Felelős 

Szervezés szerint Madarak 
karácsonya 
MEGVALÓSULT 

Madáretető készítése 
Madáretető feltöltése 
madáreleséggel 
folyamatosan 
Madáretetés, 
madáreleségről való 
gondoskodás  

 
Hrazdyra Henrietta, 
 
óvodapedagógusok, 
 
minden csoport 
 

Éves munkaterv 
szerint 

Karácsonyi 
jótékonysági vásár 
NEM VALÓSULT 
MEG 

Segítsünk! Fővárosi 
Önkormányzat Értelmi 
Fogyatékosok Otthona 
termékeink árusítása 

 
Roik Szilvia 
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JANUÁR 

Tervezett 

Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 

feladatok 

Felelős 

Január 22. Magyar kultúra 

napja 

MEGVALÓSULT 

Színház- bábszínház 

látogatása 

Bábszínházas játékkal 

Óvónénik meseelőadása 

 

Roik Szilvia 

nagycsoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR 

Tervezett 

Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 

feladatok 

Felelős 

Éves munkaterv 

szerint 

Hahota nap 

MEGVALÓSULT 

Épületenként, „Farsang” előtt munkaközösség 

tagok 

Hónap folyamán 

folyamatosan 

Éledő természet 

MEGVALÓSULT 

Hajtatás, csíráztatás óvodapedagógusok, 

munkaközösség 

tagok 
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MÁRCIUS 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Felelős 

Előre egyeztetett 
időpontban 

Fogorvos látogatása 
a csoportba 
MEGVALÓSULT 
(ASSZISZTENS- 
Katica, Nyuszi) 

A gyerekek szerezzenek 
ismeretet a helyes 
fogápolásról és annak 
fontosságáról 
 Higiénés szokások 
fejlesztése 
 Mit tehetünk fogaink 
épségének megőrzése 
érdekében? 
 

 
 
 
 
Kerepeczi Jánosné, 
Domonyik Ildikó 

 
Márc.22. 

 
Víz világnapja 
MEGVALÓSULT 

Kísérletek vízzel 
Vízzel való takarékoskodás 
lehetőségei 
Tiszta víz- szennyezett víz 
Házi rajzverseny 

 
Csizmadia Jánosné, 
Kerepeczi Jánosné 

 
 
 
ÁPRILIS 
Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Felelős 

Ápr.7. 
Egészség- hét 

Egészség világnapja 
MEGVALÓSULT 

Óvónénik meseelőadása 
Mozgásos játékok a 
szabadban 
Gyümölcsfogyasztás 

 
Roik Szilvia, 
 

Ápr.22. Föld napja 
MEGVALÓSULT 

Játékos vetélkedők a Föld 
védelmére, a szelektív 
hulladékgyűjtésre, 
víztisztításra, levegő 
szennyezésére. 

 
Hrazdyra Henrietta, 
György-Jobbágy 
Anikó 

Ápr.22. 
Egy gyermek-egy 
palánta 
MEGVALÓSULT 

Az évszakra jellemző 
munkavégzések 
Gazdaságos öntözési 
módok. 

 
 
György-Jobbágy 
Anikó 

A hónap folyamán 
folyamatosan, 
nagycsoportosok 
legalább heti egy 
alkalommal 

Séták, kirándulások 
(az óvoda 
környezetének 
megismerése, az 
óvoda környéke, 
sétával ill. járművel 
elérhető helyszínek) 
MEGVALÓSULT 

 Közel kerülni a 
természethez, 
megismerni, megszeretni 
majd védeni csak sok-sok 
sétával, kirándulással 
lehet. Ismerkedünk az 
utca fáival, bokraival, kerti 
és vadon nőtt növényeivel 

 
 
 
óvodapedagógusok 
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MÁJUS 

Tervezett 

Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 

feladatok 

Felelős 

Máj. 10. Madarak-fák napja 

MEGVALÓSULT 

Házi rajzverseny 

Kirándulás, séta 

Játékos feladatok az udvaron 

Praznovszky Tímea, 

György-Jobbágy 

Anikó 

Szervezés szerint Kirándulások 

MEGVALÓSULT 

  

 

 

 

JÚNIUS- Az óvoda átépítése miatt a júniusra tervezett programok nem valósultak meg. 

Tervezett 

Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 

feladatok 

Felelős 

Jún.4. Nemzeti 

összetartozás napja 

 óvodapedagógusok 

Jún.5. Környezetvédelem 

világnapja 

Hulladékgyűjtés 

Séta 

Udvarrendezés 

óvodapedagógusok, 

munkaközösség tagok 

 

Megvalósult programok az év során alkalomszerűen: 

 

x Mozilátogatás 

x Cirkuszlátogatás 

x Bábszínház 

 

Évszaktól függetlenül edzés a szabadban – játékkal, mozgással, sétával (víz, nap, levegő 

hatása) 

Kedvező időjárás esetén sokat tartózkodunk a szabadban ahol a nagy mozgások fejlesztése 

hangsúlyozott. (futások, kerékpározás, labdajátékok, ugrálások). 

Évszaktól függően mozgás a csoportszobában 
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Csoportszobáinkban elsősorban a kisebb mozgásteret igénylő mozgásformáknak adunk teret, 

melyek elsősorban bizonyos testrészeket mozgatnak meg. Nagyobb motiváltsággal végzik 

ezeket gyermekeink, ha rövid mondókákkal, versikékkel, dalokkal együtt mozgunk. 

x Hetente tudatos szervezett formában ( egészségfejlesztő mozgás ) 

x Naponta szervezett formában ( egészségnevelő mozgás) 

x Naponta spontán, szabad mozgás keretében a csoportszobában, udvaron  

Minden nap legkésőbb 10-30-tól a csoportok az  udvaron tartózkodtak. 

� Rajzpályázatokon való folyamatos részvétel környezettudatosság, egészséges életmód 

témakörében.- MEGVALÓSULT 

- hulladékokból készült kreatív alkotások 

- Óvd és tedd jobbá környezeted! 

- Energiahatékonyság, energiatudatosság a mindennapokban 

- Legyen Okt.10. a komposztálás ünnepnapja 

- Állatok világnapja- rajzkiállítás a Zöld faliújságon 

- Biztonságos közlekedés gyerekszemmel 

- természettel, a természet szépségeivel kapcsolatos képzőművészeti alkotások 

 

Tevékenységek, amit a Zöld óvoda jegyében végzünk 
Csoportok kialakítása 
x gyermek-és természetbarát jegyek - bútorok, tároló kosarak, játékok, világítás 
x élhető és élvezhető legyen - virágok, növények és színeik megjelenése 
x növényápolás, állatgondozás 
x természetsarok kialakítása 
x növényfelelős választása naponta ( öntözés, komposztáló) 
 
Óvoda udvarok kialakítása 
x biztonságos játékeszközök – többféle mozgásforma végzése 
x megfelelő, nem mérgező növények ültetése 
x megfelelő, többféle talaj kialakítása 
x Kresz pálya 
x Ivókút használata 
Kiskert kialakítása 
x minden csoportnak saját kert rész kialakítása 
x növénygondozás, növény fejlődésének nyomonkövetése 
x gyermek méretű kerti szerszámok használata 
Környezeti programokban, versenyeken való részvétel 
x műanyag palack zsugorítása 
x italos karton gyűjtése 
x papírgyűjtés  
x elemgyűjtő versenyen való részvétel 
Kirándulások szervezése a természetbe 
Az összegyűjtött termények, növényi részek felhasználásának lehetőségei 
Látogatások szervezése az épített környezetünkbe  
(pl: Rendőrmúzeum, Tűzoltóság, Parlament, piac) 
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Természet-és környezetvédelem „zöld” jeles napjainak 
Állatok napja, Víz Világnapja, Föld napja stb. - beépítése a csoport 
tevékenységrendszerébe 
2014. október 09-én az Állatok Világnapja alkalmából madárbemutató lesz az óvoda udvarán, 
ahol a gyerekek madárröptetésen és madársimogatáson vehetnek részt. 
 
A környezeti nevelés szorosan összefonódik az egészséges életmódra neveléssel.  
Ezt az alábbi tevékenységekkel valósítjuk meg: 
x zöldség-és gyümölcsfogyasztás naponta 

x egészség- és sportnap  

x lehetőség biztosítása a délutáni szabadidős tevékenységekre 
Rendszeres Állatkert látogatás – örökbefogadása, az ezzel járó feladatok ellátása 
Takarékossági tevékenységek – víz, energia, papír 
A pozitív minta adása, környezettudatos magatartás minden óvodai dolgozó részéről 
Barkácsolunk mindenfélét a „nem-minden hulladék-szemét” elve alapján az újra 
felhasználás érdekében. 
Zöld faliújság létrehozása, tájékoztatás az aktuális zöld hírekről.- MEGVALÓSULT 

x A környezettudatos magatartás közvetítése a szülők felé 

x Rétegszülői értekezlet a környezettudatosság jegyében- NEM VALÓSULT MEG 

Környezettudatosság, takarékosság- Folyamatos ellenőrzés minden csoport óvó nénije 
számára 

x A csapot használat után alaposan zárják el 

x Szűkítő használata a mosdó csapjain (víztakarékosság) 

x Növények locsolása összegyűjtött vízzel (maradék víz egy kancsóba gyűjtése) 

 

Ellenőrző tevékenység feladatai: 
Növényfelelős megválasztása 

tábla, jelvény használata, a növényfelelős feladata- MINDEN CSOPORTNÁL 

MEGFIGYELHETŐ, MEGTALÁLHATÓ A TÁBLA, JELÖLÉS, FOLYAMATOS, 
MINDENNAPI HASZNÁLAT 

 
Udvari játéktevékenység 

x a csoportok legkésőbb 10.30-tól - lehetőség szerint mindkét óvónővel, dajka nénivel, a 
szabad levegőn tartózkodnak, amennyiben ezt az időjárás lehetővé teszi MEGVALÓSULT 
 
x Megfelelő és elegendő folyadékmennyiség elfogyasztására szoktatás (a gyermekek 
korlátozás nélkül ihatnak a nap folyamán bármikor, ezért az ehhez szükséges 
folyadékmennyiséget a csoportokban, az óvoda udvarán (jó időben) biztosítani kell- 
MEGVALÓSULT, UDVARON NAPI TÖBB ALKALOMMAL ITTAK A 
GYEREKEK, FŐLEG NAGY MELEGBEN 
x Hetente élményszerző séta (nagycsoport)- ERRE NAGYOBB HANGSÚLYT KELL 
FEKTETNÜNK 
x Komposztáló használata – AZ ÉV FOLYAMÁN MEGVALÓSULT, MINDEN 
CSOPORT HASZNÁLTA A KOMPOSZTÁLÓT 
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x Tervező munkában jelenjen meg a „ZÖLD OVI” feladata- MEGVALÓSULT 
A délelőtt folyamán az éves munkatervnek megfelelően a munkaközösség vezető ellenőrizheti 
a feladatok megvalósulását. 
A munkatervben leírt tervezett programok csoportszintű megvalósítását, a csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok valósítják meg a heti tervben tervezett tevékenységek megtartásával. 
 
 

 

 

Készítette:     
 
 
 

György-Jobbágy Anikó 
óvodapedagógus, munkaközösség vezető 
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4.1.2  „Tanuljunk egymástól” Munkaközösség 2014/2015 éves beszámolója 

 

„Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet tanítani. 
   A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. 
   Éreztesd meg vele, mi a helyes, mi nem. 
   Ebből tanulja meg, mi a jó és mi nem. 
   Támogasd és tégy meg mindent azért, 
hogyha felnő, elégedett és boldog legyen.” 
                                                                        J. Wagele 

 
Tagok: 

 
Debreceni Zoltánné 

Dézsi Edina 

Fakán Mihályné 

Faragó Zita 

Hálóné Molnár Kinga 

Pallerné Göndör Róza 

Juhászné Túri Kinga 

 

 

Célunk volt: 
A 2014-2015 tanévben az elkezdett Pedagógiai Programunk gyakorlatának további erősítése, 

mely megvalósult. 

 

Feladatunk volt: 

- A törvényi háttér folyamatos figyelemmel kísérése 

- Dokumentumok biztosítása 

- Portfólió elkészítése, feltöltése 

- Egymás segítése 

- Egymás látogatása, egymástól tanulás 

- Megfigyelési szempont: A játékból való kezdeményezés 

- A tehetséges gyermekek gondozása 

- A felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztése 

- A mozgásos, értelmi, szociális tapasztalatok többszöri átélésének megteremtése. 
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A tagokkal együtt úgy gondoljuk, hogy a feladatokat nagy részben teljesítettük: 

- A törvényi hátteret folyamatosan figyelemmel kísértük. 2015. február 6-án Nevelés 

nélküli munkanap keretében részletesen beszámoltunk a Pedagógus életpályamodell 

törvényi változásairól, feltételeiről, módosításairól. 

- A tagok segítségével igyekeztünk a dokumentumokat biztosítani. 

- Egymást látogattuk, egymástól tanultunk. 

- A feladatként kitűzött Megfigyelési szempont: A játékból való kezdeményezés 

minden meglátogatott óvodapedagógusnál megvalósult. 

- Az óvodapedagógusok a maguk által készített, egyre kreatívabb játékokat használták 

a csoportokban. 

- A gyerekek a kreativitást fejlesztő és az élményt adó örömteli játékban élik meg a 

tapasztalatokat. 

- A tehetségesnek tűnő és a felzárkóztatásra szoruló gyermekeket csoporton belül 

fejlesztettük, illetve fejlesztő pedagógus is segítette munkánkat. 

 
 

 

 Az éves munkatervben feltüntetett EGYMÁS LÁTOGATÁSA, EGYMÁSTÓL TANULÁS 

az alábbiak szerint valósult meg: 

 

 

I.FÉLÉV: 
 
LÁTOGATÁSOK                             IDŐPONT                         MEGVALÓSULT 

IDŐPONT 
Dézsi Edina                             2014. október 15.                    2014. október 15. 

Csibe Csoport 

HrazdyraHenrietta                2014. október 22.                    2014. november 20. 

Gomba csoport 

Hubert Lászlóné                     2014. november12.                 Nem valósult meg. 

Napsugár csoport 

KerepecziJánosné                  2014. november 26.                Nem valósult meg. 

Virág csoport 

Debreceni Zoltánné                2014. december 03.               2014. december 03. 

Katica csoport 

Fakán Mihályné                      2014. december 10.                2015. március 18. 

Nyuszi csoport 
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II.FÉLÉV: 
 
LÁTOGATÁSOK                            IDŐPONT                           MEGVALÓSULT 

IDŐPONT 
Hálóné Molnár Kinga              2015. január 21.                      2015. március 04. 

Gomba csoport 

Csizmadia Jánosné                  2015. január 28.                       2015. január 28. 

Csibe csoport 

PraznovszkyTímea                 2015. február 11.                      Nem valósult meg. 

Napsugár csoport 

Faragó Zita                              2015. február 25.                      2015. március 11. 

Virág csoport 

DomonyikIldikó                      2015. március 11.                     Nem valósult meg. 

Nyuszi csoport 

Tényi Ágnes                             2015. március 18.                     Nem valósult meg. 

Süni csoport 

György-JobbágyAnikó             2015. április 15.                        2015. április 15. 

Napsugár csoport 

Juhászné Túri Kinga                 2015. április 22.                        2015. április 22. 

Bambi csoport 

 

Minden látogatás végén összeültünk és megbeszéltük az eseményeket, a tapasztalatokat, a 
pozitív és negatív véleményeket, a felmerülő problémákat. Sokban segítettük egymást az 
ötletekkel, a más módon is lehetséges módszerekkel. Ha adódtak is ellenvélemények, azokat 
részletesen megvitattuk. Hiszen tudjuk, hogy a hibáinkból is tanulunk. 
A látogatásokat dokumentáltuk, melyet minden óvodapedagógus megkap, hogy Portfóliójába 
majd be tudja csatolni. 
 

Köszönöm a tagok, kollégák egész éves segítő munkáját! 

 

Gyál, 2015. május 29. 

 

 

 

   Dézsi Edina 

                                                                   Óvodapedagógus, munkaközösség vezető 
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4.1.3 Pedagógiai Munkát Segítő Dajkai Munkaközösség éves beszámoló 

2014/2015 

 
Munkaközösségünk a 2013/2014-es nevelési évben alakult. 

 

1. A munkaközösség tagjai: 
 

� Ács Piroska 
� Bihariné Nagy Gizella 
� Gönczi Sándorné 
� Gyenge Béláné 
� Király Jánosné 
� Knittel Tamásné 
� Langmajer Istvánné 
� Lőrincz Istvánné 
� Németh Andrea 
� Szitkó Ida Száva 
� Tóthné Takács Ilona 
� Walter Erzsébet 
� Zsalakó Sándorné 
 
2.  Célja: Az óvodai nevelői munka hatékonyabb segítése. 

A tapasztalatok gyűjtése érdekében csoportlátogatásokat szerveztünk, melyen 
sok hasznos észrevételt tettünk. 

 
3. Csoportlátogatási terv: 
 

 
 

Látogatott dajka néni Látogatók Dátum 
Bihariné Nagy Gizella 

(Gomba csoport) 
Walter Erzsébet 

Gönczi Sándorné 
Október 08. szerda. 

8³º-9³º 
Tóthné Takács Ilona 

(Bambi csoport) 
Langmajer Istvánné 

Németh Andrea 
Október 22. szerda 

8³º-9³º 
Knittel Tamásné 
(Csibe csoport) 

Zsalakó Sándorné 
Bihariné Nagy Gizella 

November 12. szerda 
8³º-9³º 

Szekercés Sándorné 
(Katica csoport) 

Ács Piroska 
Király Jánosné (beteg) 

November 19. szerda 
8³º-9³º 

Walter Erzsébet 
(Virág csoport) 

Tóthné Takács Ilona 
Knittel Tamásné (beteg) 

Január 21. szerda 
8³º-9³º 

Langmajer Istvánné 
(Virág csoport) 

Lőrincz Istvánné 
Gyenge Béláné 

Február 05. szerda 
8³º-9³º 

Zsalakó Sándorné 
(nyuszi csoport) 

Király Jánosé 
Szekercés Sándorné 

Március 05. csütörtök 
8³º-9³º 
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A csoportlátogatási terv alapján 2015.április 16-án csütörtöki napon a látogatás óvodai 
rendezvény, és betegség miatt elmaradt.  
 
Minden látogatásról Látogatási lap készült. 
 
A munkaközösség egybehangzó véleménye, hogy hasznosak voltak a látogatások. 
A csoportlátogatások : 
1. Az első alkalommal, 2014. október 08-án, Walter Erzsébet és Gönczi Sándorné 
látogatták meg Bihariné Nagy Gizellát a Gomba csoportban. 
2. 2014. Október 22-én Langmajer Istvánné, és Németh Andrea látogatták meg Knittel 
Tamásnét a Csibe csoportban. 
3. 2014. november 12-én Zsalakó Sándorné, és Bihariné Nagy Gizella látogatták meg 
Knittel Tamásnét a csibe csoportban. 
4. 2015. november 19.-én Ács Piroska látogatta meg Szekercés Sándornét a Katica 
csoportban. Király Jánosné betegsége miatt nem tudott jelen lenni. 
5. 2015. január 21-én Tóthné Takács Ilona látogatta meg Walter Erzsébetet a Virág 
csoportban. Knittel Tamásné betegsége miatt nem tudott részt venni a látogatáson. 
6. 2015. február 05-én Lőrincz Istvánné, és Gyenge Béláné látogatták meg Langmajer 
Istvánnét a Napsugár csoportban. 
7. 2015. március 05-én Király Jánosné, és Szekercés Sándorné látogatták meg Zsalakó 
Sándornét a Nyuszi csoportban. 
 
A csoportlátogatási terv alapján 2015. április 16-n, csütörtöki napon a látogatás óvodai 
rendezvény, és betegség miatt elmaradt. 
 
 
4. Tisztasági ellenőrzési terv: 
 

Terület Időpont Ellenőrzést végzők 
Átfogó szemle Szeptember Intézményvezető 
Tálaló konyhák Október Intézményvezető 

Németh Andrea 
Ács Piroska 

Csoportszobák November Intézményvezető 
Gönczi Sándorné 
Szekercés Sándorné 

Iroda helységek 
Nevelői szoba 

Január Intézményvezető 
Gyenge Béláné 
Király Jánosné 

Gyermekmosdók 
Folyosók, öltözők 

Február Intézményvezető  
Walter Erzsébet 
Knittel Tamásné 

Felnőtt öltözők 
Mosdók 
Egyéb kiszolgálóhelyiségek 

Március Intézményvezető 
Langmajer Istvánné 
Bihariné Nagy Gizella 

Tálalókonyhák Április Intézményvezető  
Zsalakó Sándorné 
Lőrincz Istvánné  

Udvar, játéktárolók 
Sziklakert, kert 

Május Intézményvezető 
Tóthné Takács Ilona 
Szitkó Ida Száva 

 
A tisztasági ellenőrzések során mindent rendben találtunk. 
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5. Az éves tervben tervezett előadások: 
 
 
Dr. Kindlovits Mária gyermekorvos 
 Téma javaslat: Mit tegyünk, ha még is betegen hozzák a gyermeket óvodába. 
 
Modok Ágnes, óvodai pszichológus 
 Téma javaslat: a jó dolgozói munkakapcsolat, jó munkahelyi légkör kialakítása. 
 
6.  Előadások, amelyben részt vettünk: 
 
A tervben szereplő Kindlovits Mária előadása elmaradt. 
Modok Ágnes pszichológus előadása elmaradt. 
 
2014. november 21-én részt vettünk egy nevelés nélküli munkanapon, ahol Labanc Györgyi a 
Természetes Életmód Alapítvány Kuratóriumi Elnöke, Közoktatási szakértő tartott előadást. 
 
 

Összegzés 
 Ebben a nevelési évben is hasznosan teltek a látogatások, sok új tapsztalatot 
szereztünk egymástól. 
 
Készítette: 

Szekercés Sándorné 
dajka, munkaközösség vezető 
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4.2 A belépő gyermekek felkészültsége 

„A gyermeknevelés veszélyes dolog, ha sikerül rengeteg küzdelem és gond az ára, ha nem, 

akkor felülmúlhatatlan fájdalom.” 

           Demokratisz 

� 2014-ban beiratkozott gyermekek száma:   83 fő  

� Felvett gyermekek száma:     62 fő 

� Elutasítva:       21 fő 

 

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, BTM-es gyerekek a csoportokban:
  

 
 
 

A gyermekek változnak, ahogy meg változik a társadalom és a családi nevelés. Egyre több a 
beilleszkedési magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermek. Naponta tapasztalom, hogy a 
társadalomban zajló változások következményei megjelentek a mindennapjainkban is. 
Jelentősen romlott a gyermekek lelki, érzelmi, egyensúlyi állapota, ami rohamosan függ össze 
a szülők lelki, érzelmi állapotával. Ők munkájuk, vagy éppen munkanélküliségük és ennek 
következményei miatti szorongásaik mellett már nem rendelkeznek kellő fizikai, érzelmi és 
mentális erővel ahhoz, hogy gyermekeiket életkori sajátosságaiknak megfelelően, kellő 
következetességgel és érzelmi töltéssel neveljék. Emiatt is jól érzékelhetően nagymértékben 
növekedtek az elvárásaik az óvodai neveléssel és ellátással kapcsolatban.  
Ezeknek a jelenségeknek a legnagyobb elszenvedői a gyermekek, hiszen ők kiszolgáltatottak 
nekünk felnőtteknek. Az óvodapedagógusok nehezen élik meg, a szülőkkel való bizalmi 
kapcsolat kialakítása és fenntartása egyre nehezebb, egyre több erőfeszítést kíván tőlük. 
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5 A tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

5.1 A tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és azok 

eredményei 

 
Tehetséggondozás: 
 
 A gyermekek sikerélményhez juttatása, önbizalom fejlesztése, különleges képességű 

gyermekek odafigyelése, fejlesztése fontos feladat. Nevelési Programunk egyik sajátossága a 

differenciált, egyénre szabott fejlesztés megvalósítása. A tehetség gyanús gyerekek 

képességfejlesztésére óvodapedagógusaink az egyéni bánásmód keretében külön figyelmet 

fordítanak. A csoportjainkban kiemelkedő képességeket az alábbi területeken tapasztaljuk: 

 

� Mozgás 

� Kreativitás 

� Kézügyesség 

� Zenei képesség 

 

 Azokat a gyermekeket, ahol kiemelkedő képességeket tapasztalunk, az óvoda által 

szervezett belső és külső vetélkedőkön való részvételre ösztönözzük. A nevelési és során 

számos ilyen alkalom adódott: rajzversenyek, rajzpályázatok, sportversenyek óvodán belül és 

kívül. 

Jeles napokhoz kapcsolódó rajzversenyek, Zrínyi Iskola által szervezett 

sportversenyek. Délután szervezett különfoglalkozásaink lehetőséget nyújtanak a szülőknek 

és a gyermekeknek arra, hogy heti egy/két alkalommal olyan foglalkozáson vegyenek részt, 

amely képességeik fejlesztését biztosítja. Ezek a fakultációs foglalkozások, az óvoda 

hagyományaihoz híven a szülői igények és az óvoda javaslata alapján az alábbiak voltak: 

tartásjavító torna, úszás. 

 

Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés: 
 

 Az óvoda 8 csoportjában folyamatosan adódik olyan feladat, amely a megkésett 

fejlődésű részképesség zavarral rendelkező, szociálisan éretlen, a szokásostól eltérő 

magatartást tanúsító gyermek felzárkóztatását teszi szükségessé. Az óvodapedagógusok 

probléma esetén az óvoda logopédusától, fejlesztőpedagógusától, óvodapszichológustól, a 
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Nevelési Tanácsadótól (fejlesztőpedagógustól) kérnek segítséget. Az egyéni fejlesztést segítő 

szakemberek beszámolói tartalmas munkáról adnak számot. 

 

5.1.1 Fejlesztőpedagógusi éves beszámoló 2014/2015. 

 

„ Óvodáskor, amikor még minden lehetséges, és amikor minden eldől…” 

 

Statisztikai adatok 
 

Gomba csoport: 11 fő ( 0 BTM, 11 egyéni elbírálás alapján) 

Nyuszi csoport: 6 fő (0 BTM, 6 egyéni elbírálás alapján) 

Napsugár csoport: 13 fő (4 BTM, 7 egyéni elbírálás alapján) 

Virág csoport: 4 fő ( 0 BTM, 4 egyéni elbírálás alapján) 

Katica csoport: 7 fő (2 BTM, 5 egyéni elbírálás alapján) 

BTM vizsgálat kérve 4 fő számára 

Létszám összesen: 41 fő 

 

Csak a vizsgált: az óvodapedagógusok kérésére 5 főt néztem meg. A felmerülő problémák 

miatt 2 fő gyógypedagógiai, illetve pszichológiai vizsgálatra lett tovább küldve. 

 

A fent látható statisztikai adatok alapján is látható a magas létszám. Sajnos így nem tudtam 

minden gyermeket bevonni, akinek erre szüksége lett volna. A problémák súlyossága, 

komplexitása, illetve a tankötelezettség alapján kellett besorolnom a gyerekeket. Elsősorban 

tehát az iskolába készülő nagyok vettek részt fejlesztő foglalkozásokon. 

 

A gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusok ajánlására, vagy szakvélemény alapján, az 

általam elvégzett tájékozódó vizsgálatok tükrében kezdtem meg. A problémák jellegét 

tekintve komplex fejlesztésre volt szükség. Néhány esetben a prevenció volt a munkám célja. 

Ez főleg az egyéni elbírálás alapján bekerülő gyermekekre vonatkozik. 

 

Fő fejlesztendő területeik: finommotorika, grafomotoros készség, figyelem, koncentráció, 

memória, munkatempó. Menet közben néhányuknál még több fejlesztendő terület is 

„kibukott”. Ezeknél a gyermekeknél kértem az óvodapedagógusoktól BTM vizsgálatra 

küldést. 
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A már említett magas létszám miatt csak mikro csoportos formában (2-3 fő) 30 perces órákkal 

tudtam megvalósítani a fejlesztést. A már BTM-es szakvéleménnyel rendelkező gyermekek 

heti 2, az egyéni elbírálás alapján bekerült gyermekek pedig csak heti 1 alkalommal vehettek 

részt. A nagyobb, súlyosabb lemaradással küzdő gyermekek szüleinek a PMPSZ Gyáli 

Tagintézményében egyéni terápiás lehetőséget biztosítottunk, amivel mindenki élt. Így még 

óvodai kereteken kívül 7 gyermeket láthattam el. 

 

A heti 1-2 fejlesztőfoglalkozás önmagában nem tud minden hiányosságot, elmaradást 

korrigálni. Fontos tehát az óvodapedagógusokkal, szülőkkel, logopédussal, pszichológussal 

való szoros együttműködés. Szerencsére napi szinten tudtam kooperálok a kollégákkal, a 

szülők többsége pedig érdeklődő, aktív volt. Megértették, hogy közös érdekünk, célunk 

gyermekeik boldogulása. 

 

A tárgyi feltételek adottak, bár fénymásolásra egyre kevesebb a lehetőségem. A csoportok 

gyurmával, ceruzával, papírral járultak hozzá munkámhoz. A hely nagysága miatt még 

mozgásfejlesztésre mindi nincs lehetőségem, de igyekeztem őket szakemberekhez irányítani. 

 

Szeretnék a jövőben több időt tölteni 1-1 gyermekkel, hogy tiszta lelkiismerettel engedhessük 

őket iskolába, megkaphassák a legoptimálisabb ellátást. 

 

Az idei év tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a részképesség zavarok igen jól 

kezelhetők, ha időben érkezik a segítség. A problémákat elsősorban megelőzni kell, de ha már 

kialakult helyzettel állunk szemben, akkor saját kompetencia kereteinken belül segítenünk 

kell. Ez persze csak akkor valósítható meg, ha a felnőttek világa képes összedolgozni a 

gyermekek érdekében, mert ha ez nincs, külön-külön érdemi támogatást egyik fél sem 

nyújthat. 

 

Ezzel az együttműködéssel viszont minden gyermek a saját határain belül fejleszthető! 

 

 

Készítette: 
 

      Hubert Lászlóné 
          óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus 
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5.1.2 Óvodapszichológus éves beszámoló 2014/2015. 

 

 A nevelési év során összesen 50 gyermeket vizsgáltam meg, ezek közül 35 gyermek 

járt hozzám folyamatosan, tüneteik és problémáik relatív súlyosságától függően heti – kétheti 

– havi rendszerességgel, illetve csoportos foglalkozás formájában.  

A korábbi évek szokásainak megfelelően idén is minden gyermek esetében az 

óvodapedagógusokkal, a gyermek problémájától függően pedig a logopédussal, fejlesztő 

pedagógusokkal, gyermekvédelmi felelősökkel és a nevelési tanácsadó családgondozójával 

együttműködve igyekeztem óvodapedagógusként a gyermekek személyiségfejlődését, óvodai 

csoportjukba való zökkenő mentesebb beilleszkedését, tüneteik enyhítését segíteni. 

A szülőket minden alkalommal igyekeztem bevonni gyermekük problémáinak megoldásába, 

hiszen a legtöbb esetben a tünetek mögött családi konfliktusok, az anya-gyermek kapcsolat 

nehézségei állnak. Munkám során elmondható, hogy azokban az esetekben mikor a szülőt 

sikerül partnerként bevonni a gyermek tüneteinek hátterében húzódó okok feltárásába, illetve 

a szülő és család is igényli a pszichológiai foglalkozásokat a gyermek tünetei hamarabb 

enyhülnek, a gyermek közérzete gyorsabban javul, ezzel párhuzamosan tehermentesebbé 

válik az anya és gyermeke kapcsolata. 

A pszichológiai foglalkozásokon résztvevő gyermekek tüneteinek hátterében az idei nevelési 

évben leggyakrabban családi konfliktusok, stresszes életkörülmények álltak. Sajnos az idei 

évben azt tapasztaltam, hogy sok szülő pszichés és fizikai kimerültsége, illetve a több 

generációs együttélésből fakadó konfliktusok okozták a gyermekek legintenzívebben 

megnyilvánuló tüneteit. (társak felé irányuló agresszió a csoportban, motiválatlanság) 

 

2014/2015-ös nevelési évben leggyakrabban előforduló tünetek: 
 
 Agresszió a csoportban, ehhez társuló beilleszkedési nehézségek, szabálytudat nem 

megfelelő alakulása, könnyen elterelhető, rövid ideig fenntartható figyelem, zaklatottság, 

mozgékonyság – ezzel a problémával küzdő gyermekek feszültsége a mindennapokban 

érezhető. Hátterében gyakran a család helyzetének mindennapi bizonytalansága, nevelési 

következetlenség, szokások nem alakulnak ki a családban, családi alrendszerek egymásba 

olvadása, anya-gyermek kapcsolat terheltsége (bűntudat, elfojtott agresszió) állhatnak. 

Szorongásos tünetek, körömrágás, bepisilés, alvászavarok, melyek hátterében szintén a 

gyermek bizonytalanságának érzése és egyéb családi konfliktusok (pl.: veszekedések) 

állhatnak, beleértve a gyermek erős megfelelési vágyát, mely gyakran szorongáshoz vezethet. 

 Súlyosabb esetekben a gyermeket neurológiai vagy egyéb szakorvosi vizsgálatra 

küldtük (pl.: gastroenterologia – Heim Pál Gyermekkórház). Neurológiai szakrendelésre az 
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esetek többségében a háziorvosi beutaló mellett óvodai szakvéleménnyel jelentkeztek a 

szülők, míg egyéb szakrendelésekre óvodai szakvélemény nélkül, háziorvosi beutalóval 

mentek a szülők.  

 

Több esetben javasoltunk mozgásterápiát (Nevelési Tanácsadó és/vagy BHRG Alapítvány), 

főleg az olyan gyermekek esetében, ahol a pszichés tünetek mellett fejlődési elmaradások is 

tapasztalhatók (pl.: rövid ideig fenntartható, könnyen elterelődő figyelem; közöny az 

életkorának megfelelő feladatok iránt; rajzkészség – finommotorikus fejlettség elmaradása; 

megkésett beszédfejlődés; nagymozgás összerendezetlensége stb.) 

Mentális retardáció és/vagy beszédfejlődés zavar, súlyos részképesség zavar esetén a 

gyermeket a szülő beleegyezésével neurológiai kivizsgálás javaslata mellett a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Bizottsághoz vagy az Országos Beszédvizsgáló Bizottsághoz küldtük. 

 

Óvodapszichológusi munkám folyamata: 
 
 Csoportmegfigyelés, óvodapedagógussal folytatott folyamatos konzultáció, szülővel 

való találkozás, első interjú, anamnézis, tünetek hátterében rejlő okok minél pontosabb 

meghatározása, konzultációs lehetőség felajánlása, gyermekekkel folytatott szupportív jellegű 

foglalkozások – rapport kialakítása, játék, rajz, mese, a családterápia, tranzakció-analízis, 

pszichodramatikus játékterápia. 

 

 Óvodapszichológusi munkám során az óvodában dolgozó szakemberek segítségével 

úgy érzem sikerült kialakítanunk és fenntartanunk a gyermekek számára egy olyan közeget, 

amely odafigyelő, érzelmi biztonságot nyújtó. 

 

Köszönettel tartozom munkatársaimnak, akik együttműködésükkel, szakmai tudásukkal, 

magas színvonalú pedagógiai hozzáállásukkal, folyamatos visszajelzéseikkel nagyban 

segítették munkámat. 

 

Gyál, 2015. június 14. 

 

 

 

Készítette: 
Modok Ágnes 

óvodapszichológus 
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6 Az intézmény szabadidős tevékenysége, az éves 

munkaterv teljesítése 
A 2014/2015-es nevelési évben öt nevelés nélküli munkanapot vettünk igénybe.  
Ebből hármat szakmai képzésre, egy-egy napot pedig nyitó és záró értekezletre használtunk 
fel. 
 
 Ideje (tervezett) Esemény/téma Helye Felelős 
1. 2014. október 3. Csapatépítés Eger Közalkalmazotti Tanács 

2. 2014. november 21. Előadó: Labanc Györgyi 
             Zöld Óvoda 

Gyáli Liliom 
Óvoda 

intézményvezető, 
intézményvezető 
helyettesek 

3. 2015. február 06. 

Előadó:  
Dr. Szegvári Katalin  
A számítógép és az óvodás 
gyermek. 

Gyáli Liliom 
Óvoda 

intézményvezető 
óvodapszichológus 

4. 2015. március 24. 

Előadó: Dr. Bakonyi Anna  
Kárpáti Szilvia 
Drámapedagógia a 
gyakorlatban, 

Gyáli Liliom 
Óvoda 

intézményvezető, 
intézményvezető 
helyettesek 
 

5. 2015. augusztus 25. Záró-nyitó nevelési 
értekezlet 

Az Új Liliom 
Óvoda. 
Nevelői szoba 

intézményvezető, 
intézményvezető 
helyettesek, 
munkaközösség vezetők 

 
 

� Az alkalmazotti, nevelőtestületi, valamint a munkaértekezleteket, szülői értekezletek a 

tervezettnek megfelelően megvalósítottuk. 

� Óvoda ünnepélyek, programok, előadások, belső és külső szakmai képzések a 

tervezettek szerint megtörténtek. 
 

A 2014/2015-es nevelési év alapfeladatai: 
 
� Jeles napok tartalmas megünneplése. 
� Szakmai munkaközösségek hatékony működtetése. 
� Pedagógiai programunk megvalósítása. 
 

Kiemelt nevelési feladatok: 
 
� Zöld Óvodai program bevezetése, 
� Madárbarát óvodai program folytatása, 
� Vöröskereszt Bázisóvodai program folytatása, 
� Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés, 
� Gyermekek egyéni fejlesztése, sikeres beiskolázás, 
� Szabadjáték biztosítása. 
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7 Vezetői ellenőrzések, látogatások 
 

A nevelési év ellenőrzési terve a kiemelt nevelés területekre koncentrált. Az ellenőrzésben két 

intézményvezető helyettes, a munkaközösség vezetők vettek részt. Minden alkalmazott 

esetében az ellenőrzésem kiterjedt a HACCP, munka és balesetvédelemi, valamint tűzvédelmi 

szabályok betartására; óvodai szabályokban foglaltak betartására. 

 

Az óvodapedagógusok nevelőmunkájának értékelési szempontjai: 
 
� A kiemelt feladatok beépítése a nevelőmunkába, megvalósításának színvonala. 

� Nevelői minőség, igényesség. 

� Differenciálás minősége és mértéke (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

� Gyermeki személyiség fejlesztésének mértéke a tevékenykedtetés által. 

� Adminisztratív munka minősége, pontossága. 

� Óvónői kulturáltság, mint követendő minta. 

� Együttműködés – kommunikáció, óvónő – óvónői, óvónő – dajka, óvónő – vezető. 

� Óvónő – pedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztens – dajka, pedagógiai asz. – 

vezető. 

 

Dajkai munkatársak értékelési szempontjai: 
 
� Gyermekekhez, szülőkhöz, kollégákhoz való viszonya, kulturáltsága. 
� Munkaköri leírásban foglaltak megvalósításának színvonala, minősége. 
� Munkaterületének tisztasága, rendje, alkalmazkodása a gyermekek igényeihez, 

szükségleteihez 
� Közösségben való együttműködése, segítése. 

 

 

Karbantartó munkatársak értékelési szempontjai: 
 
� Az óvoda és az udvar környezetének rendben tartására, a balesetveszélyek elhárítása. 

� A munkaköri leírásban foglaltak betartása. 
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Ellenőrzés 
területei 

Szept. Ok
t. 

Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. 

Felvételi és  
mulasztási napló 
(minden hó 5-ig) 
Feladat: 
ped.-i assisztens 
szedi  
épületenként. 

Int.vez.h. Int.
h. 

Int.h Int.h. Int.h. Int.h. Int.h. Int.h. Int.vez
. 

Csoport napló, 
fejlődési napló. 

Int.vez. 
(szept.30.
- 
ig) 

 Int.h.  Int.h.  Int.h. 
 

 Int.h. 
 

Szülői tájékoztatás 
anamnézis felvétel 
minden 
gyermeknél 
folyamatosan. 

Int.h.    Int.h. Int.vez. 
Nagycsop. 

  Int.h. 

Munkaközösségek 
Működése. Folyamatosan, intézményvezető-intézményvezető helyettesek 

Szülői 
értekezletek. 

Gomba, 
Bambi,  
Nyuszi, 
Napsugár
, 
Katica,  
Csibe, 
Virág 

 

Videófelvétel 
elkészítése 
hazaadás nov.15-ig 
(Süni, Bambi 
kivételével minden 
csoport) Nov.  
végéig szülői értekezlet. 
 

Szülői 
értekezle
t 
az isk.-ba 
menő  
gyerekek 
szüleinek 
Jan.20- 
tól-23-ig 
 

 Márc.eleje 
videófelv. 
készítése 
és 
hazaadása 
Bambi és 
Süni 
csoportnak. 

Ápr.elej
e 
hagyom. 
szülői  
ért a  
Gomba, 
Nyuszi, 
Virág, 
Csibe, 
Katica, 
Napsugá
r, 
csop.-
nak 

 

Nyílt napok. 

    Gomba, 
Katica, 
Virág, 
Int.vez. 

Napsugár
, 
Süni, 
Nyuszi  
Int.vez. 

   

Kirándulások, 
csoport  
programok. 

Folyamatosan, intézményvezető 

Udvari élet, 
dajka és óv.ped. 
fokozott 
balesetvéd.-e, 
egészségfejl.-ő 
mozgás. 

Alkalomszerű, óvodavezető helyettesek, közvetlen a csoportban dolgozó óvodapedagógus 
kollégája. 
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Telefonhasználat 

gyermekek 

között, munkaidő 

betartása. 

Folyamatosan, intézményvezető 

Logopédus, 

pszicholóus,  

felj.-ő ped. 

munkájának 

ellenőrzése. 

Alkalomszerű, intézményvezető 

Csoportösszevonás  

délelőtt és délután. 
Folyamatosan. intézményvezető, intézményvezető helyettes 

Dajkák és egyéb 

alkalmazottak 

munkavégzése. 

Az egészséges 

tiszta  

környezet 

biztosítása 

Alkalomszerű, intézményvezető, intézményvezető helyettesek, munkaközösség vezetők 

Konyha 

működtetése, 

HACCP 

előírások 

betartása. 

Alkalomszerű, intézményvezető, intézményvezető helyettesek 

Pedagógiai 

asszisztensek 

munkájának 

ellenőrzése. 

Alkalomszerű, intézményvezető, intézményvezető helyettesek 
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8 Kiemelkedő programok, események 
 

� A Gyáli Liliom Óvodások az Országos Bábversenyen 

  

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset megelőzési Bizottsága a RIK Auditóriumában 
2014. december 16-án immár sok éves hagyományt folytatott tovább. Idén 16. alkalommal 
rendezték meg a baleset-megelőzési témájú „Úton-útfélen” bábversenyt. 

A bábverseny célja a gyermekbalesetek megelőzésére felhívni a figyelmet, a biztonságos 

közlekedésre. Hiszen a bábelőadások során a gyerekek játékos formában sajátíthatták el a 

közlekedési szabályokat.  

A Gyáli Liliom Óvoda a tavalyi sikeres részvételen fellelkesülve idén már 4 csoporttal 
(Csibe csoport, Nyuszi csoport, Katica csoport, Gomba csoport) pályázott a versenyre, 
melyre lelkesen készültek a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Felejthetetlen élmény volt a 

gyerekek számára az Országos Rendőrkapitányság területére a belépés.  

Egyenruhába öltözött rendőrök fogadtak és kísértek bennünket az épületen belül is. 

Elkezdődött a megnyitó ünnepség ahol a gyerekek „rendőr esküt” tettek. Ezt követően 

színpadra szólították a bábcsoportokat, akik a legjobb tudásuk szerint adták elő az 

óvodapedagógusok által megírt meséket. A szereplés után közlekedésbiztonsági játékok, kvíz 

kérdések, bűvész bemutató következett. 

Színvonalas délelőttöt töltöttünk el ezen a napon.  

 

Újbóli eredményes szereplésünket bizonyítja, hogy előadásainkkal külön díjakat 
nyertünk.  
 A m i r e  a  g y e r e k e k  a  l e g b ü s z k é b b e k  v o l t a k ,  a  s a j á t  n é v r e  

k i á l l í t o t t   

Tiszteletbeli Rendőrőrmester igazolvány, amit mindenki hazavihetett emlékül. 
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� Állatok világnapja az óvodában. (október 04.) 
 

Az állatok világnapja egyik fontos ünnepe óvodánknak, hiszen „Zöld óvoda lévén fontos a 

gyermekeket az állatok védelmére, gondozására, szeretetére is oktatnunk. 

E jeles nap alkalmából igazi különlegeséggel leptük meg a kis óvodásokat. Sólyom bemutatót 

rendeztünk a gyermekek számára. Kis előadást kaptak, arról, hogy hazánkban is sok olyan 

állat él, akikből már a vadászatok, a természet megrongálása miatt, lassan eltűnnek teljesen, 

ezért vigyáznunk kell rájuk, segíteni őket, hogy újra sokan lehessenek, hiszen az élet 

körforgásához szükség van rájuk. 
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� Hulladékgyűjtő világnap 
 

E jeles nap is segít a „Zöld Óvoda” címhez hűen, hogy a gyermekekbe elültessük a természet 

iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét. A nap alkalmából 

igyekeztünk megtanítani az óvodásokat, hogy a szemét szelektív gyűjtésére miért van 

szükség, és hogyan tehetik ezt meg otthon is. Valamint sok olyan tárgy van, amit mi magunk 

is újra tudunk hasznosítani, ezért wc papír gurigákból, műanyag dobozokból – flakonokból, 

konzervdobozokból készítettünk a gyerekekkel játékokat, melyekből kiállítást rendeztünk. 
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� Hangszer készítő pályázat 
 

Sok pályázaton is részt vettünk, ezek közük az egyik a hangszerkészítés pályázat, mely 

szintén a hulladék felhasználáshoz is köthető, hiszen saját kezűleg készítettük a gyerekekkel a 

hangszereket is. Egyes hangszerek még meg is szólaltak, a gyerekek nagy örömére (pl. 

műanyag flakonból készült köcsögduda, szívószálból készült síp). A konzervdobozokból 

készült csörgőkkel és dobokkal, a ritmus alapjaival megismertettük a gyermekeket a pályázat 

keretében, valamint a zene fontosságára is felhívtuk figyelmüket, valamint a zene szeretetét is 

erősítettük a kicsikben 
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� Nemzeti Összetartozás Napja (Június 4.): 
Minden nevelési évben ez az esemény, a 11/1994. (VI.8.) MKH rendelet módosítását 

követően. A rendeletmódosítás alapján az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni a 

Nemzeti Összetartozás Napját. Nevelőközösségünkben felvetődött a kérdés, az óvodában 

akkor hogyan emlékezzünk, és komoly pedagógiai kihívásnak tekintettük, hogy a nevezett 

jeles nap miként hozható gyermek közelbe. Hosszas tanakodás után pro és kontra jutottunk el 

ahhoz a koncepcióhoz, miszerint a gyermek lelkét elsősorban a mesékkel lehet megérinteni. 

Csoportjainkban tudatosan válogatták össze az óvónők az 5-7 éves korosztály számára a 

meséket a honfoglalás kori mondavilágból. Szent István legendájából, Mátyás Királyról szóló 

mesékből, népmesék, néptánc az óvoda udvarán. 
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�       Farsang          Fővárosi Nagycirkuszban voltunk. 

  

   
 

� Bűvész műsor a gyerekeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Föld Napja alkalmából virágültetés. 
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� Víz Világnapja. 

 

 
  

� A helyes fogápolás elsajátításáról előadás a gyerekeknek. 

 

 
 

� Anyák napja. 
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� Kodály Zoltán Zeneiskola hangszerbemutatója. 

 

 
 

 

 

 

 

� Sportágpróbáló Nap a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában. 
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8.1 Eseménynaptár 2014/2015. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Időpont 
(tervezett) 

Program Megvalósult 

Szept. 12. Csoportnaplók és mulasztási 
naplók megnyitása, leadása a 
vezetőnek. 

 

Szept.16. Csoportok szülői értekezletei. 
Úszásoktatás kezdődik.  

Szept. 18. Szakmai Konferencia, Lurdy 
Ház  

Szept. 20. Nemzeti Hulladékgyűjtő Nap. 
1. Az óvoda környékén 
szemét szedés. 
2. 2. ASA kocsi 
megtekintése. 
3. Hulladékból játék 
készítése az udvaron. 
4. Felnőtt közösségfor-
máló délután az óvoda udvarán. 

 
 
 
 

 
 
 

Szept. 27. Őszi Sport és Egészségnap az 
óvoda udvarán. 
1. Zenés táncos bemutató. 
2. Versenyek. 
(szülő-gyermek) 
3. Egyéni versenyek. 
- Mosolybirodalom 
- Kölyökidő 
- Alapítvány 
- Arcfestés 
 

 

Szept. 30.  Népmese Napja. 
1. Könyvtárlátogatás  
    mesével. 
    (Süni csop.) 
2. Népmese múzeum 
    látogatása. 
Minden csoport az óvodán belül 
beépíti a foglalkozásokba. 
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Időpont 
(tervezett) 

Program Megvalósult 

Első hete Az óvoda weblapjának 
áttekintése, aktualizálása.  

Okt. 2. Idősek Világnapja. 
(Nyugdíjas kolléganők 
meghívása, vendégül 
látása néhány csoportba, 
közös tevékenység, mese, 
éneklés. (Csibe, Halacska 
csop.) 

 

Okt. 2. Szolgáltatások kezdete. 
(tartásjavító torna)  

Okt. 3. Csapatépítés: Eger 
 

Okt. 4. Állatok Világnapja. 
Állatbemutató az óvoda 
udvarán. 
Állatorvosi rendelő 
megtekintése. 
Házi rajzverseny. 
A gyerekek kisállatainak 
megtekintése.  
(Gomba csop.) 

 

Okt. 14. Szülői értekezlet az 
óvodai SZMK részére 
16:30, Virág csoport 

 

Okt. 22. Október 23-ai ünnep. 
 

Okt. 24. Az új Pedagógiai 
Program elméleti és 
gyakorlati bevezetése. 
(Előadó: Pálfi Sándor) 

 

Okt. 25. Munka- és tűzvédelmi 
oktatás 
12.30-13.30-ig 
óvodapedagógusoknak, 
13.30-14.30 technikai 
dolgozóknak. 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Megvalósult 

Nov. 3-7. Fényképezés, szülői 

igények szerint. 

8ºº-11ºº-ig 

 

Nov. 15-ig 

Nov. 30-ig 

Videófelvétel 

készítés, Szülői 

értekezletek, Virág, 

Csibe, Halacska, 

Katica, Napsugár, 

Süni, Gomba 

 

Nov. 18-21. Fényképezés, szülői 

igények szerint 

8ºº-11ºº óráig 

 

Nov. 21. Labancz Györgyi: 

Zöld óvoda – előadás  

Nov. vége 
Dec.  eleje 

Szülői értekezlet 
Bambi Nyuszi, csop.  

Nov. 29. Gondolkodj 
Egészségesen Nap az 
óvodában. 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Megvalósult 

Dec.1-5. Iskolaérettségi 

vizsgálatok 

előkészítése, 

egyeztetés a 

szülővel. 

 

Dec.5. Mikulás várás a 

csoportban.  

Dec.10. Munkaközösségi 
látogatás, a Nyuszi 
csoportban 

 

Dec.13. Madarak 
karácsonya. 
Madáretető 
készítése, feltöltése 
az óvoda udvarán. 

 

Dec.18-20. Felnőtt karácsony. 

17órától  
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Időpont 

(tervezett) 
Program Megvalósult 

Jan. 13-17. Tisztán, egészségesen. 

Védőnő fogadása. 

(Nyuszi csop.) 

 

Jan. 20. Magyar Kultúra Napja.  
 

Jan. 20-23. Szülői ért. és 

fogadóórák az iskolába 

készülő gyer. szüleivel. 

 

Jan. 20-24. Hagyományos nyílt 
napok szervezése. 
(Gomba, Katica, 
Halacska) 

 

Jan. 27-30. Szülői értekezletek, 
fogadóórák írásos 
tájékoztató a gyermek 
fejlődéséről. 

 

Jan. 28. „Tanuljunk egymástól 

munkaközösségi 

látogatás, a Csibe 

csoportban.” 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Megvalósult 

Febr. 06. Dr. Szegvári Katalin 

előadása 

„Számítógép és az óvodás 

gyermekek” 

 

Febr. 19. Cirkuszlátogatás. (Fővárosi 

Nagycirkusz, Süni, Gomba, 

Katica, Halacska) 

 

Febr. 19. Hahota Nap. 
 

Febr. 13. Szakmai értekezlet. 

Gyámügyvezető, 

gyermekvéd.-i felelősök 

meghívásával. 

 

Febr. 10-14. Hagyományos nyílt nap 

szervezése.  

(Napsugár, Süni) 

 

Febr. 26. Samy bűvész előadása a 

gyermekeknek, farsang a 

csoportokban. 

 

Febr. 27. Felnőtt farsang. 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Megvalósult 

Márc.eleje, 

2 hét múlva 

Videófelvétel készítés. 

Szülői értekezlet. 

(Bambi, Nyuszi csop.) 

 

Márc. 6. Egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat.  

Márc. 11. „Tanuljunk egymástól 

munkaközösségi 

látogatás, a Nyuszi 

csopoprtban.” 

 

Márc. 13. Nemzeti ünnep, 

megemlékezés: 
Kopjafánál és az óvoda 

udvarán. 

 

Márc. 19. Zrínyi Miklós Ált. Isk. 

szervezésében sportág 

próbáló verseny. 

 

Márc. 17-21. Egyéni, csoport 

fényképezés.  

Márc. 22. Víz világnapja. 

Kísérletek a vízzel, vízzel 

való takarékoskodás 

lehetőségei. 

 

 

Márc. 24. Dr. Bakai Anna és 

Kárpáti Szilvia előadása 

Drámapedagógia a 

gyakorlatban 
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Időpont 
(tervezett) 

Program Megvalósult 

Ápr. 6. Egészség világnapja.  
Elsősegélynyújtó képzés.  

Ápr. 7-11. Szülői értekezletek. 
(Gomba, Virág, Süni, Csibe, 
Katica, Halacska, Napsugár) 

 

Ápr. 14-18. Húsvéti készülődés, 
hagyományápolás, óvó nénik 
meseelőadása. 

 

Ápr. 22. Föld napja.  
1. Kirándulások.  
- Közlekedési és 
Természettudományi 
Múzeum. 
- Mezőgazdasági Múzeum.  
2. Fa, virágültetés az óvoda  
udvarán.  
3. Házi rajzverseny. 

 

 
 

 
 

 

Időpont 
(tervezett) 

Program Megvalósult 

Máj 4-8. Anyák napja a csoportokban. 
 

Máj. 5-9. Óvodai beiratkozás. 
 

Máj. 26. Búcsú az óvodától. 
 

Máj. 30-ig Szülők írásos tájékoztatása a 
gyermek fejlettségéről.  

Máj. 31-ig Csoport kirándulások: 
Nőtincs, Margit-sziget, Abonyi 
Állat és Szabadidőpark, 
Fővárosi Állatkert, Budakeszi 
Vadaspark 
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9 Az Intézmény képzési kínálatának eredményessége 
 
 

 

10 Személyi feltételek 
 

Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége. 
 

Munkakör megnevezése Fő 

Óvodapedagógus /vezetővel együtt/ 19 

Pedagógiai munkát segítők /pszichológus/  1 

Pedagógiai asszisztens  3 

Pedagógiai munkát segítő dajka 14 

Adminisztratív munkakörben dolgozó: óvodatitkár   1 

Karbantartó   2 

Összesen: 40 

 

Képzettségek megnevezése Fő 

Óvodai szakértő 2 

Bölcsész-pedagógia szakos tanár 1 

Vezető-pedagógus 1 

Pszichológus 1 

Fejlesztő pedagógus 1 

 

Úszás 
(34 fő) 

Katolikus 
Hittan 
(43 fő) 

Református 
Hittan  

(37 fő) 
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Óvodapedagógusok képzettsége Fő 

Főiskolai végzettség 16 

Főiskola+szakvizsga  3 

Egyetemi diploma  1 

Egyetemi diploma+szakvizsga  1 

 

 

 

Óvodánkban a 2014/2015-es nevelési évben a dolgozók létszámában történt változás. 
 

Távozó Oka 

2 fő óvodapedagógus 

1 fő óvodapedagógus 

2 fő szakmai alkalmatlanság 

1 fő szakirányának megfelelő munkahely 

(fejlesztőpedagógus) 

1 fő pszichológus 1 fő a lakóhelyéhez közel kedvező állás- 

ajánlatot kapott. 

1 fő karbantartó 1 fő nyugdíjazás miatt. 

 

Új dolgozók alkalmazásának módja: 
 
 
A pályázati kiírás után gyakorlott óvodapedagógust vettünk fel. Beilleszkedésüket, szakmai 

munkájukat, a munkaközösség és a váltó óvónők segítették, valamint jómagam is 

figyelemmel kísértem munkájukat. 

 

A pedagógiai munkát segítők szemlélete:  
 
 
Minden dajkánk szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkezik, a gyermekek minden 

szükségletét igyekeznek kielégíteni. Az óvónők közvetlen irányításával, de mégis önállóan 

végzik feladataikat.  

A BTM-es, SNI-s, státuszú gyermekek létszáma évről évre emelkedik, azokban a 

csoportokban ahol szükségét éreztük a pedagógiai asszisztensek jól segítették a nevelői 

munkát. A pedagógusok betegségei esetén nem kellett a gyermekeket kimozdítani a 

megszokott környezetükből, csoportokat megbontani, összevonni, helyettesítésnél tudtam 

számítani a munkájukra. Programok, kirándulások alkalmával is kísérték a csoportokat, és a 
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szükséges adminisztrációs feladatokban is besegítettek. (jegyzőkönyvek gépelése, esztétikus 

kiírások készítése). A pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógusok útmutatása alapján 

végezték munkájukat. A következő nevelési év feladata lesz, hogy még hogyan tudnánk 

hatékonyabbá tenni a pedagógiai asszisztensek munkakörét. 

 Az óvodatitkárunk felelősséggel és lelkiismeretesen végzi az óvoda feladatait.  

 

11 Kommunikáció, információáramlás: 
 

 Munkatársaknak nagyon fontos, hogy feladataik elvégzéséhez szükséges 

információkhoz megfelelő módon és időben hozzájussanak. A mi intézményünknél nehezíti 

az információáramlást a 3 különálló épület, és az intézmény nagysága. Évek óta bevált és jól 

működik az „információs füzet”, az „üzenet a vezetőnek” (csoport programok, séták, 

kirándulások). Az elkövetkezendő nevelési év feladata lesz egy mail szerver működtetése. 

Óvodánk honlapja, tartalma, igényes széleskörű tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára. 

Havonta az aktuális eseményekkel frissítve, az óvodapedagógus kollégák munkáját dicséri. 

 

Iskolákkal kapcsolattartás: 
 
� Nagycsoportosok látogatása az iskolában 
� Tanító nénik látogatása az óvodában 
� Első osztályosok meglátogatása az iskolában 
� Teadélután-óvónők –tanítónők találkozója, 
� Szakmai megbeszélések 
� Ady Endre Általános Iskolával, Zrínyi Miklós Általános Iskolával és a Bartók Béla 

Általános iskolával jól működő kapcsolatot tartunk fenn. 

 
Kapcsolattartás: 
 
Pedagógiai Szakszolgálattal: 

 

� Igény szerint szülői értekezleteken előadás 

� Logopédiai ellátás 

� Korai fejlesztés 

� Személyiség fejlesztés 

� Iskolaérettségi vizsgálat 



59 

 

Művelődési, kulturális intézményekkel: 

 

� Könyvtárlátogatás 

� Múzeumlátogatás 

� Színházlátogatás 

 

 

 

Egészségügyi ellátással: 

 

� Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleteken előadás 

� Fogorvosi szűrés 

� Foglalkozás egészségügyi ellátás 

 

Szociális Szolgáltató Központ: 

 

� Gyermekjóléti szolgálat családgondozói 

� Családsegítők 

 

Magyar Államkincstár: 

 

� Munkaügy 

� Egyebek 

 

Önkormányzat, Pénzügyi Csoport, Intézményi Gazdálkodási Csoport: 

 

� Pénzügyi, gazdasági feladatokban (éves költségvetés készítése, számlázások, 

pályázatok) 

� Karbantartás 

� Felújítás 

 

Munkavédelem - Tűzvédelem 

 

� Megbízott személy: Bakos Dénes 

� Munkavédelmi oktatás 

� Tűzvédelmi szabályzat készítése 
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Az intézményben működő érdekvédelmi szervezet: 

 

� Közalkalmazotti Tanács vezetője: Csizmadia Jánosné, óvodapedagógus 

 

Kapcsolattartás formái: 
 
Szülőkkel: 
 
Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését. Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi nevelésre épül.  A szülőnek biztosan tudnia 

kell azt, hogy az óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak 

ezen az alapon képzelhető el a biztonságos, vidám légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva 

az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, 

megértő, a gyermek szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan 

érvényre juttatjuk minden esetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét. 

Nevelőmunkánk alapját a személyes, érzelmi kötődésén alapuló gyermek-óvónő kapcsolat 

adja. Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára 

hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő 

hiányosságok pótlása. 

 

Fenntartóval: 
 
� Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 

� Költségvetés egyeztetése 

� Értekezletek, jegyzőkönyvek megküldése 

� Ünnepségek, városi programokon való képviselet 

� Pedagógus nap: Köszönjük! 

 

Kapcsolattartás formái: 

 

� Családlátogatások (hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családoknál közös látogatás a 

gyermekvédelmi felelőssel és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával) 

� Közös programok (kirándulások, sportnap, Liliomos Nap, Apák Napja, papírgyűjtés, 

kertszépítés) 

� Honlapon való tájékoztatás  
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Óvodákkal: 
 
� Tátika Óvoda  
� Tulipán Óvoda 

 
Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös 

kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. 

Mindenki igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak 

megfelelően. Az óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb tanügy 

igazgatási és közoktatási kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. 

 

12 Gazdálkodás, tárgyi feltételek: 
 

Költségvetési létszámkeret: 39 fő (főfoglalkozású 39 fő) 

 

Költségvetési kiadások és bevételek alakulása (eFt) 
2015. június 30-ig 

 

 Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

Személyi juttatások 84.672 84.341 38.209 45 

Szociális hozzájárulás 22.725 22.738 10.292 45 

Dologi kiadások 26.423 29.871 15.913 53 

Kiadások összesen: 134.784 137.973 64.930 47 

Saját bevételek 83.57 9.830 5.845 59 

Költségvetési támogatás 126.427 127.930 59.247 46 

2014.évi pénzmaradvány 0 213 213 0 

Bevételek összesen: 134.784 13.7973 65.306 47 

 

 

 

 

 

        Napi kapcsolatban vagyunk, információk, törvényi 

változások képzések, konferenciákon való részvétel. 
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Teljesítési adatok értékelése: 

 

Összességében kijelenthető, hogy az intézmény az idei évben nagyon szűkre szabott 

költségvetésből gazdálkodik. A féléves adatok is azt támasztják alá, hogy a megfontolt és 

minden kiadást átgondolt szemlélet ellenére az óvoda a rendelkezésre bocsátott forrásokból 

nehezen fedezi költségeit. 

 

Tárgyi fejlesztések: 
 

Felújítások, eszközbeszerzések Forrás 

Udvari virágládák a csoportoknak  Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Projector Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Kivetítő vászon Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

2db laptop Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Mosógép Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Operációs rendszer Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

5db fényképezőgép Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Fénymásoló Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Takarítógép Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Rugós lovas hinta 3db Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 

Játékok 8x30.000,- Liliom Óvoda támogatása (Önkormányzat) 
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13 Továbbképzések: 
 

SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK 
 

Időpont Megnevezés Résztvevők Helyszín 

Szept.18. Szakmai konferencia 2 fő Budapest, Lurdy-Ház 

Okt. 18. Országos Konferencia,  

ped.-i asszisztenseknek 

4 fő Budapest 

Nov. 21. Zöld Óvodai program 

gyakorlati megvalósítása 

(Labancz Györgyi) 

 

Nevelőtestület 

21 fő 

Gyáli Liliom Óvoda 

kihelyezett képzés 

Jan. vége Dr. Szegvári Karolin, 

előadása: Számítógép és az 

óvodás gyermek 

Nevelőtestület 

21 fő 

Gyáli Liliom Óvoda 

kihelyezett képzés 

Márc. 24. Drámapedagógia a 

gyakorlatban.  

Ea: Dr. Bakonyi Anna és 

Kárpáti Szilvia 

Nevelőtestület 

21 fő 

Alkalmazotti 

közösség 

36 fő 

Gyáli Liliom Óvoda 

kihelyezett képzés 

 

2014-től (folyamatos) szakvizsgás képzés 

- Lendvay-Kiss Anita: Kodolányi János Főiskola - közoktatás vezető szakvizsgát 

adó 2 éves képzés 

- Fakán Mihályné: Apor Vilmos Főiskola – fejlesztő-differenciáló pedagógus 

szakvizsgát adó 2 éves képzés 
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14 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
 

� Zöld Óvoda program folytatása 

� Magyar Vöröskereszt Bázisóvoda program folytatása 

� Rétegszülői értekezlet megtartása 

� „Örökbefogadott” állat – „Imara” – Fővárosi Állatkert zsiráfja 

� Karácsonyi vásár megrendezése 

� Karácsonyi gyermekvédelmi akció 

� „Egy doboznyi figyelem” 

� Fogdoki meghívása a csoportokba 

� Kisállat simogató az óvodában 

� Ovizsaru program 

� Felnőtt farsang- Karaoke 

� Egészség világnapja (Dibben-dobban hét) 

� Nemzeti összetartozás napja (június 04.) 

� Liliom színjátszócsoport 
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Liliom színjátszó csoport: 
 
 

2014 szeptemberében, óvodánkban dolgozó nevelőközösségünk kezdeményezésére 

megalakult a Liliom színjátszó csoport. 

Itt az óvodapedagógusok, dadus nénik, pedagógus asszisztensek összefogásával, színvonalas, 

dramatizációk, meseelőadások kerülnek gyakorlásra. 

- közös szöveg próbák, díszletkészítés, zenei dalbetétek válogatása, előzi meg a mesék 

bemutatását. 

Nagy izgalommal, készülődnek a várva várt napra, ahol a gyermekeknek előadhatták a  

- Sün Balázs 

- Kacor Király 

- Tojásfestés bökkenőkkel  

- Az aranyos tarajos kiskakas című meséket. 

A szülők és a gyerekek is nagy örömmel fogadták az előadásokat. Ezt az új törekvésünket a 

jövőben is folytatni kívánjuk. 
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15 Gyermekvédelmi munka értékelése 2014/2015. 
nevelési évre 

 

Óvodánkban év elején 57 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben: 

Ebből 3H-s: 8 gyermek 

  2H-s: 4 gyermek 

  SNI-s: 5 gyermek 

  BTM-s: 8 gyermek 

Év végén 61 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

Ebből  3H-s: 16 gyermek 

  2H-s: 4 gyermek 

  SNI-s: 10 gyermek 

  BTM-s: 11 gyermek 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Törvény értelmében 

az óvodapedagógusok kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

A gyermekvédelmi munkatervben feladatainak 2 havi lebontásban jelöltük meg, jelezve a 

határidőket és a felelősöket. 

 

- A gyermekvédelmi felelősök Veres Lászlóval egyeztetve, elkészítettük a 

gyermekvédelmi munkatervet, melybe 2 havi esetmegbeszélést terveztünk, ill. aktuálisan 

szükség esetén. 

- Óvodapedagógusaink csoportonként összegyűjtötték HH-s, HHH-s, SNI-s, gyerekeket, 

a gyermekvédelmi lapot mindenki határidőre leadta. 

- Az étkezési kedvezményre jogosultaktól az igazoló nyomtatványokat összegyűjtöttük, 

folyamatosan adtuk le az óvodatitkárnak, a nyilvántartás elkészítéséhez. 

- Minden óvodapedagógusunk szeretetteljes légkör kialakításával segítette a gyermekek 

sikeres beilleszkedését az óvodai közösségbe. 

A differenciált fejlesztés lehetőségeinek, maximális kihasználásával, a HH-s, HHH-s, SNI-s, 

BTM-s gyerekek az etnikai kisebbség hátrányainak felzárkóztatására törekedett. SNI-s 

gyerekek fejlesztésének ütemezését a gyógypedagógussal, pszichológussal konzultáltuk meg. 

Logopédusunk elvégezte a tanköteles korú gyerekek szűrővizsgálatát és fejlesztésre szoruló 
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gyerekek kiszűrését. Sajnos csak a legrászorultabbak a súlyos beszédhibával rendelkezők 

kaptak heti 1x fejlesztést. 

- BTM-s gyerekek vizsgálatkérő lapjait folyamatosan küldtük a Nevelési Tanácsadóba. 

- Nem valósult meg: 

o az egészségnapra betervezett látás, hallás vérnyomás, magasság mérés 

– védőnőkkel. 

o az egészségmegőrzéssel kapcsolatos konzultációt, az óvoda orvosával, 

védőnőivel, az óvodapedagógusok körében, a zsúfolt programok 

később sem tették lehetővé 

- Ismét megszerveztük – a ruhagyűjtés akciót – és az „egy doboznyi figyelem” akciót, 

melynek keretében 8 hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoztunk meg karácsony előtti 

héten ruhával, játékkal vagy tartós élelmiszerrel. 

- Karácsony előtt alapítványunk jóvoltából, az akkor aktuális HHH-s létszámnak 

megfelelően 11 gyermeknek vásároltunk játékot, s átadva kívántunk boldog karácsonyt! 

- Az óvodapedagógusok a HH-s, HHH-s és SNI-s gyerekek sorsának alakulását 

folyamatosan figyelemmel kísérték, tartották a kapcsolatot a szakemberekkel, 

tájékoztatták a szülőket gyermekük fejlődéséről, szükség esetén fogadóórát tartottak a 

szülőknek. 

- Gyermekvédelmi feladataink legfőbb célja a prevenció, időben próbálunk segítséget 

nyújtani, szükség esetén jelzéssel élünk. 

- Esetmegbeszélést tartottunk óvodánkban Veres Lászlóval (a Családsegítő Szolgálat 

kapcsolattartójával) novemberben, telefonos egyezetés alapján – egy testvérpár ügyében. 

(O. K. O. K.) 

A jelzést a gyerekek óvodapedagógusa tette, a kisebbik gyerek nem volt szobatiszta, nem 

volt váltóruhája, pedig intézményünk többször is segítette a családot ruhacsomaggal. 

A gyerekeken folyamatos égési sérülések, „esésből” adódó” sérülések voltak. 

A jelzést írásban is megtettük, az ügyben érintett családgondozó telefonos visszajelzést 

adott az óvodapedagógusnak az üggyel kapcsolatban, az együttműködés hatékony volt, a 

probléma megszűnt. 

- Évközben többször tettünk jelzést a védőnőknek fejtetvesség miatt. A bejelentést követően 

az óvoda védőnői lehetőségükhöz mérten igyekeztek elvégezni az ellenőrző 

szűrővizsgálatokat az érintett csoportokban. 

- A gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatunk hatékony; jelzésünkre kapcsolattartónk Veres 

László a megbeszéltek szerint, 2x kijött az óvodánkba, aktuális információk, törvényi 

változások átadására, esetmegbeszélésre. 
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Telefonon a kapcsolatunk folyamatos. A betervezett januári és márciusi 

esetmegbeszélésre nem tartottunk igényt (telefonon lemondtuk) mert szerencsére nem 

volt kirívó problémás esetünk. 

- Munkánkat továbbra is segíti a Nevelési Tanácsadóból kijáró fejlesztő pedagógus, 

logopédus, gyógypedagógus kapcsolattartásunk folyamatos 

- A családsegítő Szolgálat kérésére szakmai beszámolót készítettünk az óvodánkban végzett 

gyermekvédelmi tevékenységről és személyesen is elmondtuk, hogy kapcsolatunk ebben 

az évben folyamatos, hatékonyabb, aktuális igényeken alapuló. 

- A különleges bánásmódot igénylő (ételallergiás, asztmás stb.) gyerekekkel való fokozott-

törődést, odafigyelést is megszerveztük. 

- Óvodapedagógusaink óvodán belül többször is bábelőadást szerveztek, melyen mindenki 

részt vehetett. 

- Egészséghéten belül: 

o Egészség megőrző, fogászati, fogápolási ismeretek, tapasztalatokat 

szerezhetett 2 csoportunk egy dentálhigiéniás asszisztens segítségével 

o Az év végi kirándulások, ünnepek lebonyolításában is segítettünk a 

hátrányos helyzetű gyerekeket. Rendszeresen vittük a gyermekeket 

élményszerző sétákra, mellyel célunk, városunk megismerése. 

- A nyilvántartott gyerekek óvodalátogatásának figyelemmel kísérése, az óvodáztatási 

támogatáshoz igazolás elkészítse, az igazolatlan hiányzás jelzése (ha a 7 napot 

meghaladta a tanköteles korú gyerekeknél) az óvodatitkárnak folyamatosan történt. 

- A segélyek intézése, a szülők tájékoztatása az év folyamán rendszeresen volt. 

- A szülőkkel törekedtünk az együttműködő kapcsolat kialakítására, kétszer adtunk írásos 

tájékoztatást a gyermekük fejlődéséről, a fejlődési naplóban. 

- A HH-s, HHH-s gyermekek nyilvántartásának folyamatos figyelemmel kérésére, 

egyeztetése egész évben megtörtént az óvodatitkárral. 

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy ebben a nevelési évben gyermekvédelmi munkánk sikeres, 

együttműködésre épülő, hatékony volt. 

 

 

Készítette: 
 

   Debreceni Zoltánné   Fakán Mihályné 

      óvodapedagógus   óvodapedagógus 

            gyermekvédelmi felelős        gyermekvédelmi felelős 
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16  Pályázatok 

 
KÖBE- Biztonságos közlekedés a jövőben 
Nyuszi, Bambi, Csibe, Gomba, Katica, Virág 

___________________________________________________________________________ 

Óvd és tedd jobbá környezeted! 
Nyuszi, Bambi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár 

___________________________________________________________________________ 

LOLA rajzverseny: SÜTÜNK, FŐZÜNK!  
Nyuszi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár, Gomba 

___________________________________________________________________________ 

Energiahatékonyság és energiatudatosság a mindennapokban 
Nyuszi, Gomba, Csibe 

___________________________________________________________________________ 

KÉSZÜLJ VELÜNK AZ ÜNNEPRE! 
Ismerkedj meg egy jeles nap népszokásával András-naptól 

vízkeresztig, és készíts róla rajzot! 

Nyuszi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár, Gomba 

___________________________________________________________________________ 

Születésnapi pályázatMinimax 
Csibe, Napsugár, Nyuszi, Katica, Virág 

___________________________________________________________________________ 

Csip-csup óvodai csodák pályázat 
Katica, Virág- EREDMÉNYES- Somogyi Zsófia- Katica csoport-rajza  Óvodai Nevelés 

címlapjára került 

___________________________________________________________________________ 

 

Egyszer volt, hol nem volt… 
Nyuszi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár, Gomba 
Emléklap minden résztvevő gyermeknek 

___________________________________________________________________________ 

VII. ORSZÁGOS LOVAS RAJZPÁLYÁZAT 

Napsugár, Virág, Csibe, Gomba, Nyuszi 
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___________________________________________________________________________ 

"Anyukám és én" 

Nyuszi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár, Gomba 

___________________________________________________________________________ 

Jön a Húsvét! 

Nyuszi, Csibe, Virág, Napsugár, Gomba 

___________________________________________________________________________ 

„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság- Balesetmegelőzési Bizottsága a Pest megyei óvodások és 

iskolások munkáit várta 

Nyuszi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár, Gomba 

___________________________________________________________________________ 

Természettel, a természet szépségeivelkapcsolatos képzőművészeti alkotások 

Nyuszi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár, Gomba 

Gyáli Hulladékgazdálkodási Program részeként rajzpályázatot hirdetett Gyáli Óvodák számára 

óvodáskategóriákban, a szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelem témakörében. 

Nyuszi, Csibe, Napsugár, Gomba, Bambi, Csibe, Katica 

EREDMÉNYES- óvodás kategóriában Jakab Ákos megosztott I. (15.000 Ft értékű 

könyvutalvány), Durucz Titanilla megosztott III. (5.000 Ft értékű könyvutalvány) helyezést 

ért el. a zsűri döntése értelmében intézményünk nyerte az óvodák közötti versenyt, s az 

ezzel járó 100.000 Ft értékű papír-írószer utalványt. 

___________________________________________________________________________ 

Víz világnapja Rajzpályázat-házi rajzverseny 
Nyuszi, Csibe, Katica, Virág, Napsugár, Gomba, Bambi 

___________________________________________________________________________ 

Hangszermakett készítése- fotoillusztráció 
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Nyuszi, Bambi, Csibe, Gomba, Katica, Napsugár- részvételért ajándékcsomag-ragasztó, 

tisztálkodási szerek minden résztvevő csoportnak 

___________________________________________________________________________ 

Gondolkodj Egészségesen! Program,Egészségzsákok 

Minden csoport kiscsoportosai- egészségzsák,  

GE Nap minden csoport 

___________________________________________________________________________ 

Picúr Rádió- Kata Tanodája- Riportkészítés 

Napsugár, Gomba 

___________________________________________________________________________ 

 

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága  

„Úton-útfélen” elnevezésű Bábverseny 
Katica, Gomba, Csibe- EREDMÉNYES- különdíj minden résztvevő csoportnak 

___________________________________________________________________________ 

Csip-csup óvodai csodák pályázat- Óvónénik meseelőadása,  DVD készítés 

___________________________________________________________________________ 

Legyen október 10-e a Komposztálás Ünnepnapja! 
Nyuszi, Virág, Gomba 

___________________________________________________________________________ 

Nyeremény játékkonyha Mikulásra- LOLA Ovi-BútorWebáruház- 

Napsugár- EREDMÉNYES- játékkonyha 

___________________________________________________________________________ 

Dm„Nap gyermekei”- Meseíró pályázat- EREDMÉNYES- Napvédő krém, kifestő 

Hrazdyra Henriett, Hálóné Molnár Kinga meséje 

___________________________________________________________________________ 

2015 ovis évzáró nyeremény (2015-tavasz-nyeremeny)- Folyamatban 

 
     Készítette: 

 

       György-Jobbágy Anikó 

 

http://ovinetshop.hu/2015-evzaro-nyeremeny
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17 Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 
 
 Az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 1999-ben jött létre azzal a céllal, hogy az 

óvoda nevelő-oktató munkájához szükséges eszközök, óvodai játék és sporteszközök 

beszerzéséhez segítséget nyújtson, valamint a hátrányos helyzetű gyerekeket segítse. Az évek 

során a szűkös anyagi keret ellenére próbálunk megfelelni ezeknek a céloknak. Az elmúlt 

évek során nagyon sok tárgyi fejlesztéshez járult hozzá alapítványunk, főleg az udvari játékok 

bővítése terén. A szülők egyre szűkülő anyagi forrásai miatt nem tudják számottevően 

segíteni alapítványunkat, de különböző rendezvényeken való részvétellel, adójuk 1%-nak 

felajánlásával (a 2013-ban befizetett adó 2014-es 1%-os visszatérítése 301.508,- Ft) segítik 

működésünket és általuk az óvoda tárgyi fejlesztését, bővítését. Ebbe a nevelési évbe a már 

hagyománynak számító hátrányos helyzetű gyerekeket támogattuk, 40.000,- forint értékben 

vásárolt karácsonyi ajándékcsomagokkal. Továbbra is ösztönözzük a szülőket, hogy adójuk 

1%-val is támogassák alapítványunkat, ill. az óvoda által szervezett programokon 

lehetőségükhöz mérten vegyenek részt, így segítve, hogy eleget tudjunk tenni az Alapító 

Okiratban vállalt kötelezettségeinknek, céljainknak.  

 

 

 

        Mezeyné Szennyai Judit 
       Az alapítvány kuratóriumának nevében 
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18 Összegzés 
 

Óvodánk a vonatkozó törvények és jogszabályok és rendeletek alapján végzi tevékenységét. 

A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak. A fenntartó a működéshez 

szükséges anyagi fedezetet biztosítja. A jövőbeni fejlesztéshez és szinten tartáshoz kérem a 

további támogatásukat. 

A 2015/2016-es nevelési évet tartalmasnak és eredményesnek értékelem. Sok esemény, 

program várt a gyerekekre. Minden hétre jutott egy-egy esemény és élmény. Köszönhető ez a 

munkatársaim belülről fakadó hozzáállásának, gyermekszeretetének és hivatástudatának. 

 

Köszönöm az óvodavezető helyettes, a munkaközösség vezetők, az óvodapedagógusok, 

pszichológus, logopédus magas színvonalú szakmai munkáját, de a háttér biztosításában 

dolgozókét is, akik a mindennapi zavartalan működést biztosítják, óvodatitkár, pedagógiai 

asszisztensek, dajkák, karbantartók. Munkánk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az 

intézményben nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, fejlesztését, nevelését. 

 

Köszönöm a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak, akik munkájukkal hozzájárultak napi 

feladataink zavartalan ellátásához. 

 

Megköszönöm a Szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét, az intézményi nevelő munkához. 

Köszönöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok, és az óvodai programok alkalmával is 

tapasztalhattunk. 

 

Megköszönöm a Képviselő Testületnek a bizalmat, fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk 

kéréseink támogatását. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, fogadják el a beszámolómat! 

 

 

Gyál, 2015. augusztus 10. 

 

         

 Lendvay-Kiss Anita 
                 mb. intézményvezető 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2014/2015. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetője által 
elkészített beszámoló a 2014/2015. nevelési évre – 2014. augusztus 29-én – készített munkatervvel összhangban 
van, a munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadott 2015. évi 
munkaterve alapján a 2015. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2014/2015. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2014/2015. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
G y á l, 2015. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
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I. A szakmai munka áttekintése 
 
1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása: 

 

  
2014. 

szept.30. lányok 
2014.dec.31-

ig 2015.aug.31. lányok Megjegyzés
Gyermeklétszám 
összesen             

1.cs. Méhecske 21 7 22 27 10 
2.cs. Napocska 27 11 27 28 11 

3.cs. Napraforgó 23 15 24 26 18 
4.cs. Katica 26 11           26 25 10 
5.cs. zike 22 11 24 28 14 

6.cs. Halacska 28 13 28 27 13 
7.cs. Csillag         27 14 27 26 13 
8.cs. Maci 28 11 28 26 10 
9.cs. Delfin 27 10 27 26 9 

10.cs.Virág 20 
7 
 24 28 13 

Összesen 249 110 257 267 121   
              
              
Étkezők száma 
összesen             
            ebből teljes 
árat fizet 153 69 160 160 77   
            eből 50%-ot 
fizet nagycsaládos 29 16 31 38 19   
            ebből 50%-ot 
fizet tartósan beteg 2 1 1 2 1   
            ebből 
ingyenesen étkezik 65 34 65 66 34   
nem étkezik orvosi 
papír lapján 0 0 0 1 1  
Összesen étkezők 249 120 257 267 132   
SNI 6 1 6 6 1   
        

 
A gyermekcsoportok létszámának változását a családok Gyálra való költözése, illetve 
elköltözése okozta. Szülő elégedetlensége miatt nem írattak ki gyermeket intézményünkből. 
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1.2 A nevelőmunkában, oktató munkában elért eredmények 
 
Befogadás tapasztalatai: 

 
A 2014/15. évi nevelési évben két csoportot alakítottunk újonnan óvodát kezdő 

gyermeke befogadásával. Folyamatosan érkeztek a gyermekek óvodánkba a harmadik 
életévüket betöltve, illetve évközi felvételek is történtek. A csoportokba történő elhelyezések, 
beosztásokat, az a rendező elv befolyásolta, hogy lehetőség szerint a gyermekek létszáma 
arányosan történjen meg minden csoportban, valamint az életkori bontás prioritást kapott. 
Alakultak az idei évben is tiszta korosztály bontású, illetve vegyes életkorú csoportok.  
Az új felvételt nyert gyerekeket és családjukat, családlátogatások során ismerték meg a 
pedagógusok. Igyekeztek a szülőkkel partner kapcsolatot kialakítani és a kölcsönös bizalmat 
megalapozni. 
A befogadási időszak folyamatos és zökkenőmentes volt. Rövid idő alatt megszokták az új 
környezetet, elfogadták a felnőtteket. Megismerhették az óvoda helyiségeit, a csoportszoba 
játékait, társaik és saját jeleiket. Elsajátították a csoport szokás- és szabályrendszerét. A 
gyerekek rövid idő alatt beilleszkedtek az óvodai életbe és baráti kapcsolatok alakultak ki 
közöttük. A szeretetkapcsolat kialakítását segítették az óvodapedagógusok ölbéli-játékokkal, a 
személyes együttlétekkel, átölelések, simogatások. 
 

Több csoportban a befogadás szinte teljesen átszőtte az első félévet. Folyamatosan 
érkeztek új gyerekek, volt olyan, aki januárban kezdte az óvodát. A bölcsődéből érkezett 
gyermekek könnyebben beilleszkedtek az óvodai életbe.  
 
Nehézségek és sikerek a befogadás során: 
 

Néhány gyermek nehezen szokta meg az óvodát, ebben a szülői aggodalom is 
közrejátszott. A pedagógusoknak a legtöbb esetben sikerült a szülőket megnyugtatni. Szükség 
esetén, fogadó óra keretén belül beszélgettek a nehézségekről és keresték a megoldást.  
Sok  az olyan gyermek, ahol nehéz gondokkal terhelt a család és ez megviseli a gyerekeket is.  
 
Év végére minden csoportban az a tapasztalat, hogy a gyermekek szívesen jönnek óvodába, a 
szülőktől való elválás probléma mentes. 
 

Az újonnan óvodába érkező 3 éves gyerekek közül néhányan egyáltalán nem, vagy alig 
beszélnek a közösségben. A pedagógusok megtanulják a gyerekek sajátos nyelvét, 
gesztusaikból, mimikájukból, egy-egy mozdulatukból tudják, mit szeretnének, mire van 
szükségük.  Folyamatosan ösztönözik őket arra, hogy szavakban, mondatokban is próbálják 
kifejezni magukat. A második félévtől, az óvodánkban fél állásban foglalkoztatott 
pszichológus segítette a pedagógusok munkáját.  
 

A vegyes életkorú csoportok nagy kihívást jelentenek a pedagógusoknak. A 3 és az 5-6 
éves korú gyerekeknek egészen mások az életkori sajátosságai, igényei, más és más 
módszereket, ismeretátadási formákat szükséges alkalmazni, miközben a nagycsoportosokat 
már az iskolára kell felkészíteni. A befogadás időszakában viszont a nagyobbak sok segítséget 
jelenthetnek a picik és a pedagógusok számára is. Ebben a tekintetben sok pozitív 
tapasztalatuk van a  vegyes csoportoknak. 
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A nevelő munkában elért eredmények az újonnan befogadott (3-4 éves) gyermekeknél 

 
Az óvodával való ismerkedés előtt otthonukban találkoztak először az óvó nénik a gyerekkel, 
ez nagymértékben segítette a befogadást, óvodához szokást. 
 
Sok új szokást kellett megtanulniuk: Tulipán óvoda, csoport szokások, játék a teremben, 
udvaron, stb. 

 Év végére megismerik ruháikat. 

x Kevés segítséggel felöltöznek, ruháikat megkísérlik elrakni. 

x A mosdót, WC-t felügyelet mellett rendeltetésszerűen használják. Vigyáznak a 
tisztaságra, annyi vizet használnak, ami a tisztálkodáshoz szükséges (elzárják a 
csapot). 

x Szükségletnek megfelelően használják a mosdót (étkezés, festés, mintázás után). 

x Öltözésnél segítséget kérnek, ha egyedül nem boldogulnak. Ruháikat kevés 
segítséggel kifordítják, hajtják. Cipőiket egymás mellé teszik, ha leveszik. 

x Étkezésnél az ételt megkóstolják, ha ízlik, akkor kérnek még. Nem válogatósak (a 
reggeliből keveset esznek, többen otthon is reggeliznek). 

x Az evőeszközöket ügyesen használják (a méhecske csoportban a villát is). 

x Saját maguknak, (önkiszolgálás) esztétikusan terítenek, rendeltetésszerűen használják 
a szalvétát. 

x Nehézséget okoz, (pl. más csoportból az óvó néni esetében,) hogy köszönjék meg, ha 
kapnak valamit, és köszönjenek, ha valaki érkezik a csoportba. 

x Szívesen segítenek rakodni, tálalni. 

x A baráti kapcsolatok lazák, szívesen játszanak mindenkivel. 

x Elfogadják, segítik egymást (sétánál vigyáznak a figyelmetlenebbre). 

x Játékuk tartalmas, elmélyült, változatos. Problémáikat próbálják megoldani, akkor 
kérnek segítséget, ha egyedül nem boldogulnak. 

Év végére a pedagógusok elérték, hogy a kicsik többsége is egyedül öltözik, mossa a 
kezét, arcát, fogat mos, az étkezéshez megterít magának, egyedül, szépen étkezik. Ezt nem 
kevés odafigyelés, tanítás, segítségnyújtás előzi meg, hiszen a gyerekek nagy része úgy 
kerül óvodába, hogy ezeket nem, vagy csak szülői közreműködéssel gyakorolta. 
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Oktató munkában elért eredmények az újonnan befogadott gyermekeknél 
 

A kezdeti ringató, lovagoltató (egyéni) játékok után szívesen énekelnek, mondókáznak 
együtt (maguk is kezdeményezik). Ez alól kivétel néhány gyerek, akinek szövegértési, 
kifejezésbeli problémáik vannak. (nem beszélnek) 
 
Tervező munka a csoportokban: 
Ebben az évben folytatták az óvodapedagógusok a projekt módszert, amit az éves terv alapján 
állítottak össze. A projektek 1-2 hetes időintervallumba voltak rögzítve, így több idő volt az 
ismeretek elmélyítésére. Minden kezdeményezést motivációra építettek és a játékos 
tevékenység volt a fő szempont. Figyelembe vették a gyermekek életkori sajátosságait a 
spontán tanulás megszervezésében.  A gyerekeket az adott feladatokba integrálták, a 
feladatokat egyénre differenciáltan is végeztették. Az év végére az érzelmi, erkölcsi nevelés 
terén is láthatóan pozitív eredményeket értek el. Figyelnek egymásra.  A tevékenységekben 
valósulnak meg a tanulási folyamatok: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben 
utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, mely a teljes személyiségfejlődését támogatja. 
 
 
Szívesen hallgatnak, mondanak mesét, báboznak, dramatizálnak. 
Koruknak megfelelően tisztán énekelnek, kedvelik a dallamos, és ritmusos játékokat. 
Szívesen zenélnek, hallgatnak éneket, zenét. 
Tevékenyen fedezik fel a körülöttünk levő világot, megfigyelik az állatokat, kertészkednek. 
Észreveszik az azonosságokat, különbségeket. Ok-okozati összefüggéseket segítséggel 
(irányított kérdések) ismerik fel. 
Szívesen rajzolnak, festenek, mintáznak. Munkáikat megnevezik. Eszközfogásuk nem mindig 
biztos (váltogatják kezükben a ceruzát, ecsetet, többen marokra fogják – gyenge izomzat). 
Szívesen ismernek meg új technikákat. 
Nehézséget okoz, hogy több gyereknek nincs megfelelő minőségű és méretű ruházata, 
lábbelije. Ez nagymértékben kihat a mozgásuk fejlődésére: nem tudnak menni, futni. 
Év elején a gyerekek nagy része nem tudott mászni, futni, emellett hamar elfáradtak. Különös 
figyelemmel válogattunk, hogy sok nagymozgásos játékkal, feladattal fejlődjenek. 
 
 
 

A nevelőmunkában elért eredmények, nehézségek a középső  
és nagycsoportos korú gyerekeknél: 

 játék tevékenység 
A gyermekek szívesen kapcsolódnak be a közös tevékenységekbe, de van olyan gyermek is, 
aki a játékba belemerülve kimarad az aktuálisan szervezett más közös tevékenységformából, 
ugyanakkor odafigyel (ez többnyire a kisebbekre jellemző). A játszócsoportok időről időre 
folyamatosan változnak, de jellemző a konstruáló játék. Vannak, akik közösen építenek, 
házat, számítógépet, várat, LEGO házat, autópályát. A lányok főként a babaszobában 
játszanak együtt, főzőcskéznek vagy a meseszőnyegen nézegetik a könyveket. Vannak 
magányosan játszók, akik egyedül konstruálnak, autóznak, kirakóznak vagy önállóan 
játszanak a babaszobában.  Részvételünket a játékban csak néhány gyermek igényli. 
Érzelmi, és közösségi nevelés, kiegészült az erkölcsi neveléssel. A szőnyegen zajló játékba 
többször be kell avatkozni, mert sok konfliktus keletkezik.  Konfliktusok is kialakulnak a 
játszócsoportokon belül, ilyen például, ha új gyermek akar csatlakozni a játszócsoporthoz, 
illetve az autók elosztása is gond néha. Néhány gyermeknél tapasztalható az agresszióra való 
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hajlam (amikor nem az ő akaratuk érvényesül). Rendületlenül törekszenek az óvó nénik arra, 
hogy a konfliktus helyzeteket időben felismerjék, illetve a békülést kezdeményezzék. Erre a 
stádiumra rendszeresítettek egy mondókát, amelyet rendszeresen alkalmaznak is .„ Béke, 
Béke Barátság, Mi volt ez a szamárság…”  
Az óvó nénik igyekeznek kialakítani, hogy a gyerekek toleránsak legyenek egymással, 
fogadják el és segítsék egymást. A konfliktus helyzeteket legtöbbször segítséggel tudták 
megoldani, de úgy tapasztaltuk, hogy néhány gyermek kivételével mindenki képes 
kompromisszumra.  
Átlagosan a gyermekek fél nyolctól négy óráig vannak bent az óvodában.  Néhány gyermek 
7- 17 óráig itt van az intézményben. A csoportokban nem jellemző az indokolatlan hiányzás. 
Ha hiányzik valaki, akkor azt a szülő előre jelzi. Általában a hiányzás oka betegség vagy 
elutazás.  
Több baráti kapcsolat alakult az év során a csoportokban, de ahol a szülők ezt még óvodán 
kívüli tevékenységekkel, programokkal megerősítették ott még szorosabb kapcsolat alakult ki. 
A szokás és szabályrendszer minden gyermek számára ismert már és igyekszenek is betartani. 
Folyamatos visszacsatolást igényelnek a gyerekek, a  higiéniai feladatok és a gondozási 
teendők terén . 
 

9 Rendeltetésszerűen használják a mosdót. 
9 Önállóan étkeznek, az evőeszközöket megfelelően használják. 
9 Bevezetésre kerültek, illetve előző évi szokást folytatják, a csoportok, a naposi 

feladatok ellátásával, amelyet szívesen végezték. 
9  A korosztálytól elvárhatóan, önállóan öltözködnek a gyerekek. a feladataik 

továbbfejlesztésével gyakoroltatják a pedagógusok, a ruhadarabok hajtogatását, 
gombolását, cipzár felhúzását, felismerik ruhadarabjaikat, egymás jelét. 

9 Mindenki ismeri az óvoda helyiségeit, azok funkcióit, bátran tájékozódnak (mosdó, 
udvar, torna szoba). 

9 Rendet tesznek maguk után, helyre pakolják a játékokat, törekszenek a 
csoportszoba rendjére. 

9 Mozgás, egészségfejlesztő testmozgás, mindennapos testnevelés valamennyi 
csoportban napi gyakorlat.  

9  A gyermekek egészségének megőrzése érdekében fontosnak tartjuk, hogy sokat 
tartózkodjanak a szabadban. A levegőzés naponta az udvaron történik, ahol sokféle 
mozgás lehetőség kínálkozik a gyermekek számára. Ezzel sikerült megvalósítani az 
egészségmegőrző testmozgást. Az egyéni képességek figyelembe vételével minden 
gyermek számára biztosítottuk a lehetőséget változatos játékeszközökkel, 
kooperatív mozgásos játékok alkalmazásával az egészségfejlesztő testmozgást. 

 
Minden csoportban elmondható, hogy ismerik a csoport, szokás – szabályrendszerét.  

 
A pedagógusok általában középső csoporttól a naposság mellett, bevezetik a felelősi 

rendszert. A felelősként kiválasztott gyerekek az öltöző rendjét (öltözőszekrény rendje, cipők 
helyretétele), a mosdóban a kézmosást, törölközőhasználatot, WC lehúzását, WC tető 
lehajtásának ellenőrzését végzik. A játékfelelősök a csoportszobában a rendrakás során 
ellenőrzik, hogy a játékok szépen a helyükre kerültek-e. Szinte minden gyerek szívesen 
vállalja ezeket a megbízatásokat és ügyesen ellátják a feladatukat, természetesen felnőtt 
felügyelete mellett.  
A nagycsoportosok közül sokan megtanultak cipőt kötni, voltak, akik szívesen segítettek 
ebben társaiknak is. 
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A pedagógusok arra nevelik a gyerekeket, hogy érkezéskor, távozáskor köszönjenek. 

Ebben is szükség van a szülők együttműködésére, példaadására. Sajnos van olyan tapasztalat, 
hogy a szülő köszönés nélkül távozik, a gyerek egyszer csak bejön a csoportszoba ajtaján.  
Sokat fejlődtek a szociális képességeik– a szülők pozitív visszajelzései alapján is. 

 
 

Az oktató munkában elért eredmények: 
 

A gyermekek fejlettségi szintjének mérését az ősz folyamán elvégeztük, majd ez alapján- és 
az óvodapedagógusok, a fejlesztőpedagógussal együttműködve, egyeztetve, készítették el 
minden esetben a gyermekek egyéni fejlesztési tervét. Meghatározták a leginkább fejlesztésre 
szoruló területeket, majd fejlesztő játékokat, és eszközöket is terveztek a differenciált 
fejlesztésükre. 
Több csoportban tapasztalat, hogy nagy különbségek mutatkoznak az azonos korú gyerekek 
fejlettségi szintje között. Vannak olyan középső csoportosok, akik szinte már az 
iskolaérettséget is elérik. Sok olyan tanköteles korú gyermekünk van, akiknek még egy év 
óvodai nevelés szükséges. 
Az iskolába készülő nagycsoportosokkal tavasszal is elvégeztük a mérést. Ezek alapján 
folytatták a fejlesztésüket, szem előtt tartva az iskolaérettség kritériumait. 
 
A gyerekek többsége nyitott, kommunikatív, könnyen teremtenek kapcsolatot, érdeklődőek és 
jól motiválhatóak. Kedvelik az énekes és anyanyelvi játékokat, a mozgás minden formáját. 
Szeretnek kísérletezni, megfigyeléseket végezni a környezetükben. Szívesen bekapcsolódnak 
a vizuális tevékenységekbe is, fejlődött barkácsoló kedvük, belső motivációjuk, alkotói 
vágyuk.  
 
 
Beiskolázás 

Az augusztus 31.-ig 6. életévét betöltő gyermekek tankötelesek, az  NKt. 45 . § (2) szerint. 

A 100 tanköteles gyermek közül 26 fő további egy évig óvodai nevelésben részesül, részben a 
szülők kérése, részben a pedagógusok, Szakértői Bizottság (PMPSZ- Gyál) javaslata alapján. 
 
2015. szeptemberében összesen 74 gyermek lép az első osztályba óvodánkból. 
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1.3 Az év során megvalósult mérések, eredmények: 
Mérések 

 
 
A minőség biztosítása érdekében az idei tanévben az alábbi méréseket végeztük el. 
 
 
Kérdőíves felmérés:                                                              Ideje: 
A szülői elégedettség felmérése:                                             2014 december 
Volt óvodásaink fejlődése az első osztályban:                        2015 február 
Az óvodapedagógusok elégedettségének felmérése:              2015 március 
 
 
Egyéni fejlődési naplók vezetése:                                                                          
A gyermekek fejlettségének felmérése:    1. mérés         2014 november 
                                                                   2. mérés        2015 február 
 
 
 
Megbízott felelős:                                                                       Feladat: 
Balogh Istvánné vezető helyettes óvodapedagógus                    Kérdőívek kibocsátása 
Tóth Anna óvodapedagógus                                                        Kérdőívek összesítése, 
kiértékelése 
Óvodapedagógusok                                                                      Fejlődési naplók vezetése 
Balogh Fehér Lili fejlesztőpedagógus                                          Fejlődési naplók ellenőrzése 
 
 
 
Gyermeki fejlettség mérés 
2014. november 
 
Gyermeki fejlettség mérés 
2015. február 
 
A pedagógiai programunkból kiindulva, a gyermeki fejlettség fokának feltérképezését, a 
gyermekek mindennapos tevékenységei során végezték el a pedagógusok. Ami azt jelenti, 
hogy nem direkt módon mérték a gyermekeket, sokkal inkább megfigyelték egyes 
képességeiket, aktuális fejlettségi szintjüket. Nélkülözhetetlen a tudatos pedagógiai munka 
megkezdéséhez illetve folytatásához, annak érdekében, hogy minden gyermeket önmagához 
mérten egy magasabb fejlettségi szintre lehessen eljuttatni. 
 
Pedagógiai programunk megvalósításának részeként elengedhetetlen az alapos gyermek 
ismeret. Ennek a tudásnak megszerzése érdekében, a pedagógusok 8 területre oszthatóan 
megfigyelik,  mérik  és később fejlesztik a gyerekeket a nevelési folyamat során. 
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A területek a következők: 
 
1. Testséma fejlettségének mutatói (Milyen szinten áll, önmagáról alkotott képe.)  

2. A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége (mennyire tud a térben 
eligazodni, tájékozódni, ügyes, avagy ügyetlen, gátolt?) 
 
3. Mozgásfejlettség  (Milyen szintű a mozgása, összerendezett? gátolt? vannak e mozgásában 
elmaradások? hiányosságok? ebből adódó bátortalanságok?) 

4.  A gyermek értelmi fejlettsége (Fokát meghatározza önmagáról ismert képe, térbeni 
eligazodása, a mozgásának, manipulációs készségének fejlettségi szintje) 

5.  A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége (szintén fontos terület, hiszen 
ennek a fejlődési foka segíti a későbbi iskolai feladatok elvégzésében, majd a munka, a 
művészetek világában) 
 
6.  A gyermek, nyelvi kifejezőképességének fejlettsége (befolyásolja a társas kapcsolatainak 
alakulását, képet ad értelmi fejlettségének fokáról) 
 
7.  A gyermek szociális fejlettsége (Képes-e azonosulni, megérteni, tolerálni, érzelmeit 
kimutatni, ha szükséges uralni stb.) 

8.  A gyermek szociális érettsége (pl. szabálykövetésre képesség) Az éves beszámolónkban 
részletesen megtalálhatóak a százalékos adatok. Az összes terület mérését elvégezték a 
pedagógusok, minden gyermekre, majd csoportra összesítve. Ebben a beszámolóban most, a 
nagycsoportosok összesített adatait prezentálom. 
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Volt óvodásaink fejlődésének nyomon követése az általános iskola első 
osztályában a2014/2015-ös tanév első félévében 

 
Mozgásfejlődés 

 
A.   Nagymozgások: 11 

 
1. Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe 

 
Mozgása összerendezett, 

pontos, biztos, 
Mozgása összerendezetlen, 

pontatlan, bizonytalan, 
kényszerből végzett 

Mozgása változó 

54% 21% 25% 
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Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2014/2015. év 
  
 

12 

2. Mozgástempója 
9  

Korának megfelelő 
 

Gyors Lassú Változó 

61% 
 

9% 18% 12% 

 

 

12 

3. Mozgáskoordinációja 
 

Egyensúlyérzéke jó Egyensúlyérzéke nem jó Változó 

71% 11% 18% 
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4. Mozgásos téri tájékozódása 
 

Követi az utasított 
irányt 

Irányt téveszt Képtelen a 
tájékozódásra 
 

Változó 

70% 
 

20% 3% 7% 
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B.  Finommozgások: 
 

1. Ceruzafogása 

Biztos 
 

Bizonytalan Változó 

75% 
 

14% 11% 
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2. Írása 

Egyenletes, rendezett 
 

Kusza, rendezetlen Változó 

54% 
 

17% 29% 

 

 

14 

3. Füzete 

Tiszta, rendezett 
 

Maszatos, rendezetlen Változó 

56% 
 

17% 27% 
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Értelmi fejlődés 
A. Figyelem 

 
1. Jellemzői 

Kitartóan figyel, a feladatot 
megérti, önállóan teljesíti, jól 
oldja meg 

Változóan figyel, a feladatot 
segítséggel teljesíti, kevés 
hibával oldja meg 

Nem figyel, a feladatot nem 
érti meg, nem teljesíti, sok 
hibát ejt 

46% 45% 9% 
15 

 

 
2. Kérdésre 

Azonnal 
válaszol 

Késve válaszol Tudja a kérdést, 
de nem válaszol 

Nem a kérdésre 
válaszol 

Nem válaszol 

60% 29% 4% 4% 4% 
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3. Munkatempója 
 

Gyors Átlagos Lassú 
20% 55% 25% 
 

 

16 

 
B. Emlékezet 
Emlékezete 
Megbízható, olvasott 
szöveget értelemszerűen 
elmond 

Változó, olvasott szöveget 
segítséggel elmond 

Megbízhatatlan, olvasott 
szöveget nem tudja 
elmondani 

39% 52% 9% 
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C.Beszéd 
1.Artikulációja 
 
Tiszta, érthető Rosszul artikulál Beszédhibás 
75% 14% 11% 
 

 

17 

2.Kérdésre 
 
Szavakban válaszol Tőmondatban válaszol Egész mondatban válaszol 
54% 23% 23% 
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3.    Képolvasás, szövegmondás 
Önállóan, összefüggéseket 
felismerő, részletekre 
kiterjedő, részletező, alapos 

Kevés segítséggel, az 
összefüggéseket felismerő, a 
lényeget megértő 

Segítséggel sem, 
összefüggéseket, lényeget 
nem ismer fel, nem mond el 

37% 54% 9% 
 

 

18 

 
D: Olvasás, bet felismerés 
 
Minden betűt és szót felismer Csak egyes betűket, 

betűelemeket ismer fel 
Nem ismeri fel a betűket, 
felcseréli a betűket  

84% 13% 3% 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

84% 13% 3%
 

 
 
 
 
 
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2014/2015. év 
  
 

19 

Szociális fejlődés 
 
A: Társas kapcsolatok 
 

1. Felnőttel 

Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
39% 69% 2% 
 19 

 
  
2. Társakkal 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
48% 52% 0% 
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3. Helyzete 

 
Vezető, irányító Egyenrangú Alárendelt Peremhelyzetű 
13% 75% 3% 9% 
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B. Magatartás 
 
1.Önértékelés 
Túlzott Reális Negatív 
11% 78% 11% 
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2.Jellemzői 
Nyugodt, 
kiegyensúlyozott 

Nyugtalan Változó Egyéb (dacos, 
zárkózott, merev, 
szorongó, csendes, 
közönyös 

57% 13% 20% 10% 
 

 

21 

 
C. Tanuláshoz való viszonya 

 
          1.  Motiváltsága 
Szeret tanulni  Változó Nem tanul szívesen Passzív, közömbös 
68% 25% 2% 5% 
 

 
2. Sikertelenséget… 

Elviseli Bezárkózik Agresszivitással 
válaszol 

Sírással 
válaszol 

Feladja Jobb 
teljesítményre 
ösztönzi 
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50% 13% 2% 8% 0% 27% 
 

 

22 

 
3.  Teljesítmény 

Minden tárgyból 
egyenletesen teljesít 

Néhány tárgyból 
lemaradt, gyengén 
teljesít 

Több tárgyból 
lemaradt, nagyon 
gyengén teljesít 

Kiemelkedően jól 
teljesít 

64% 11% 7% 18% 
 

 
 
 A 72 kérdőívből, 58 érkezett kitöltve vissza az iskolákból. Ezek közül 2db. speciális 
tagozatról, amelyeket külön értékelünk. A tanítók az első félév megfigyelései alapján, 
töltötték ki a lapokat. 
 56 gyermek adatait összesítve, feldolgozva a volt óvodásaink 82%- ról mondhatjuk el, 
hogyaz iskolában  sikeresen veszik azakadályokat, közepesen, jól, és kiemelkedően 
teljesítenek.Viszont 18% nem tud megfelelni a követelményeknek, lemaradt, gyengén tanul. 
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64%
18%

11%
7%
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Javaslatok 
A fenti mérés alapján nagyobb hangsúlyt kell a jövőben fektetnünk a gyermekek, emlékezet 
és beszédfejlesztésére, hogy az iskolában könnyebb legyen a szöveg visszaadásuk, 
mondatalkotásuk. Kérdésre ne röviden, hanem tejes mondatban válaszoljanak. 
 
A sajátos nevelési igényű két volt óvodásunk teljesítménye az első osztályban:  
Az autizmus spektrum zavarral küzdő, megkésett beszédfejlődésű, aki logopédiai osztályban 
kezdte meg tanulmányait teljesítménye: Mozgása összerendezett, gyors, egyensúlyérzéke jó, 
téri tájékozódása megfelelő, követi az utasított irányt. Ceruzafogása biztos, írása egyenletes, 
füzete tiszta, rendezett. Figyelme változó, feladatot kis segítséggel, kevés hibát ejtve megold. 
Kérdésre késve válaszol, munkatempója átlagos. Emlékezete változó intenzitású, olvasott 
szöveget segítséggel elmond (Meixner módszerrel tanulnak olvasni). Beszédhibás, kérdésre 
szavakban válaszol, kevés segítséggel összefüggéseket felismer, lényeget megértő. Minden 
bet t és szót felismer. Szociális fejlettsége: Felnőttel, társakkal kezdeményező, egyenrangú, 
önértékelése reális. Érzelmi élete: nyugodt kiegyensúlyozott, szeret tanulni, többnyire 
motivált. A sikertelenséget elviseli. Beszéde miatt az olvasás nehezített. 
Az enyhén fogyatékos kisfiú, aki SNI tagozaton tanul mozgása, koordinációja változó, 
mozgástempója korának megfelelő. Téri tájékozódása jó, követi az utasított irányt. 
Ceruzafogása bizonytalan, írása, füzete változóan rendezett. Figyelme változó, feladatot 
segítséggel tejesít, kevés hibával megold, kérdésre azonnal válaszol. Munkatempója átlagos, 
emlékezete változó, olvasott szöveget segítséggel elmond. Beszéde érthető, artikulációja 
tiszta, kérdésre szavakban válaszol. Összefüggéseket nem ismer fel, csak egyes betűket 
azonosít. Szociális fejlettsége: Felnőttel, társakkal kezdeményező, egyenrangú, önértékelése 
reális. Érzelmi élete: változó hangulatú,szeret tanulni, a sikertelenséget elviseli. Minden 
tárgyból egyenletesen teljesít. 
   
 
Felelős:       Tóth Anna 
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2014-2015. tanév szülői elégedettséget mérő kérdőívek adatai 
A kérdőívek válaszainak összesítése (százalékos adatok) 

 

24 

 

Állítások: 0/
% 

1/
% 

2/
% 

3/
% 

4/
% 

5/
% 

1. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző: ezt 
tükrözi beszédük, viselkedésük óvóikkal, más felnőtekkel és 
az óvodai társaikkal.  

0 0 6 13 46 35 

2. Gyermekem fejlesztése, a fejlődés ütemének ellenőrzése 
rendszeres, tervezett és összehangolt. 

6 0 0 6 34 54 

3. Gyermekemet az óvodában objektívan és reálisan értékelik. 7 0 0 9 25 59 

4. Gyermekem tisztában van a szokás- és szabályrendszer 
követelményekkel. 

0 0 0 4 20 76 

5. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem fejlődési 
eredményeiről. 

4 0 6 8 26 56 

6. Az óvoda segíti gyermekemet, hogy fejlessze képességeit. 2 0 3 7 30 58 

7. Az óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket, kezeli 
a felzárkóztatás feladatát. 

12 0 1 17 31 39 

8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakozására. 6 1 6 17 26 44 

9. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az életkoruk és 
fejlettségük szerinti együttműködés. 

1 0 1 15 35 48 

10. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-mentesség. 6 1 4 15 34 40 

11. Az óvodában a nevelés –oktatás személyre szabott: a 
pedagógusok ismerik a gyermekek testi és szellemi 
képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

1 0 1 8 33 57 

12. Az óvoda elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak a 
gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelőek. 

0 0 1 3 35 61 

13. Az óvoda hangsúlyt fektet az óvodai időn kívüli 
tevékenységek (programok stb.) szervezésére. 

1 1 4 12 30 52 

14. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos 
nevelésére. 

0 0 1 4 25 70 

15. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, 
lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, friss levegőn való 
tartózkodásra, délutáni pihenésre. 

0 0 0 6 12 82 

16. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok 
megismertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 

8 0 0 3 33 56 

17. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi 
normákat. 

3 0 1 6 37 53 

18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az óvodában. 6 0 0 9 24 61 

19. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas 
szakmai színvonalon végzik munkájukat. 

0 3 0 20 38 39 

20. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak 
az óvodával és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

0 3 3 12 25 57 
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A szülők elégedettségét mérő kérdőívek összesített adatai: 

A 2014-2015. tanév első félévében a szülők elégedettségének felmérésére 130 kérdőívet 

adtunk ki.  2014.12.31. statisztikai adatai szerint az intézményünkbe járó óvodások száma 

256. 

A megadott skála szerint a kérdőívek válaszainak összesített és százalékban számolt értéke az 

alábbiak szerint alakult: 
25 

5= teljesen egyetért   55%  2=többnyire nincs így            2% 
4=többségében így van 30%  1= egyáltalán nem ért egyet  0,5% 
3=általában igaz   9,5%  0= nincs információja            3% 

 
Ennek alapján feltételezhető, hogy a szülők 94,5% -ka többnyire elégedett az intézmény 

nyújtotta lehetőségekkel, miközben 2,5% nincs megelégedve, valamint 3% bizonyos 

kérdésekben nem rendelkezik megfelelő információ mennyiséggel.   

 
Elégedett: 55% 

Általában elégedett: 39,5% 

Nem elégedett: 2,5 % 

Nincs elegendő információ birtokában: 3% 

Az óvodapedagógusok elégedettségének felmérése:              2015 március 
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Pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív 
A kiadott kérdőívek száma 19 db. 

 
  

A pedagógusok elégedettséget mérő 
kérdőív értékelése 
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1 Az óvoda nevelő – fejlesztő munkája a pedagógiai 
program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai 
gyakorlatot tükrözi. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
15 

2 A pedagógusok a gyermekek érdeklődését kiváltó 
fejlődésüket segítő módszereket alkalmaznak.  
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0 
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5 

 
14 

3 A gyermekek fejlődésének nyomon követése és 
ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.  
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3 
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4 A gyermekek folyamatos értékelése egyértelmű, a 
pedagógiai programban rögzített követelmények és 
szempontok szerint történik, amelyet minden 
pedagógus betart.  
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5 A gyermekek szülei megfelelő visszajelzést kapnak 
az értékelések eredményeiről. 
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6 Az intézményben folyó nevelő-fejlesztő munka segíti 
a gyermekeket, hogy felfedezzék és kibontakoztassák 
egyéni képességeiket.  
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7 A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a 
lemaradó gyermekek tervszerűen és rendszeresen 
kapnak segítséget.  
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8 Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség 
kibontakoztatására.  
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
13 

9 Az intézményben fontos szerepe van a közösségi 
nevelésnek. A csoportokat együttműködés és 
előítélet-mentesség jellemzi.  
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10 A nevelés és fejlesztés személyre szóló: a 
pedagógusok ismerik a gyermekeket, testi és szellemi 
képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi 
fejlődésükkel.  
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11 Az intézmény óvodán kívüli tevékenységet szervez a 
gyermekek számára (úszás, könyvtár, 
színházlátogatás, programok stb.).  
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12 Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek 
környezet tudatos nevelésére.  
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13 Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges 
életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra, friss 
levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre.  
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14 Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti       
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27 

hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, 
hazaszeretet alakítására.  
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15 Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, 
hogy bekapcsolódjanak a gyermekeiket érintő 
döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, 
és változásokat kezdeményezzenek. 
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16 Az intézményvezető jelenléte meghatározó az 
intézményben.  
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17 A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és 
határozza meg a nevelőtestület feladatait, törekszik az 
egyenletes terhelés megvalósítására.  
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18 Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok 
szakmai fejlődését: ezt segíti feladatmegbízásokkal, a 
célzott belső és külső továbbképzésekkel.  
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19 Az intézményvezető hangsúlyt fektet a 
nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-
magatartás betartatására.  
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20 Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő 
tevékenysége folyamatos.  
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21 Az intézményvezetés visszajelzést ad a 
pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a 
visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken 
alapul.  
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22 Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, 
a testület tagjai időben megkapják a munkájukhoz 
szükséges információkat.  
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23 A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a 
pedagógusok szakmai együtt-működését.  
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24 A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó 
ötleteket.  
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25 Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka 
zavartalan végzéséhez szükséges eszközök 
rendelkezésre állnak.  
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26 Az intézményben tervszerűen és hatékonyan 
működnek a szakmai munkaközösségek.  
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27 Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai 

fejlődésre, tanfolyamokon, továbbképzéseken 
vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják 
és egymásnak is átadják.  
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28 Az intézményben a gyermekek szüleivel való 
kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az 
intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos 
információkhoz.  
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A pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív értékelése
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1.4 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 

Szakmai közösségünk már ötödik nevelési évben kezdte meg a tehetséggondozó 
(fakultációknak), foglalkozásoknak újabb formáját. 
Ezeket a műhelyek a kollégák lelkesedése, önkéntessége hívta életre. A gyerekek szívesen 
vesznek rész benne, a szülők elismerésüket fejezték ki, a műhely bemutatók során. 
 
 

Az óvoda által szervezett tehetséggondozó m helyek 

 Szeptember 
 

Május 

       Vizuális kuckó 
 

15 gyermek 15 gyermek 

       Zenekuckó 
 

20 gyermek              20 gyermek 

Néphagyományőrzés 21 gyermek 20 gyermek 

 
Vizuális Kuckó 

Tehetséggondozói tevékenységének  
éves értékelése 

2014/2015 Nevelési Év 
 

  A tehetséggondozói munkában résztvevő pedagógusok: 
 

Baloghné Horváth Katalin-Delfin csoport              Egréder Dalma-Maci csoport 

Szekrényesi Tamásné-Csillag csoport                     Hole Zsuzsanna- Delfin csoport 

 

 
Tehetséggondozás az óvodai vizuális nevelésben 
Célunk:   
A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. 
/megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben 
bujkáló kiváló képességeket/. A kreatív, tehetségígéretes gyermekek további komplex 
fejlesztése. 

A gyermekek fejlesztését, kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások 
keretében kívántuk megvalósítani. 
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Tehetséggondozó műhelymunkánkban olyan a csoportos óvodapedagógusok által 
tehetségesnek látott 5,6, éves gyermekek vettek részt, akiknek finommotorikája, szem-kéz 
koordinációja kiemelkedő, képesek az összpontosításra, az együttműködésre, megfelelő 
szociális és motivációs szinttel rendelkeznek. A vizualitás területén átlag feletti, valamint 
átlagot meghaladó speciális képességekkel, egyéni vizuális önkifejezéssel rendelkeznek.  

A gyermekekkel heti váltásban 2-2 óvodapedagógus foglalkozott. 

x Napraforgó csoport: 4 fő 

 Halacska csoport 3 fő 

x Delfin csoport: 3 fő 

x Maci csoport: 2 fő 

x Napocska csoport: 1 fő 

x Katica csoport: 2 fő 

 

Feladatunk:  
- a tehetséges gyermekek alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, 

tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása. 

- a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, komplex 
személyiségfejlesztése, gondozása a művészeteken keresztül. 

- ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

- a tehetséges gyermekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, tovább erősítése. 

- olyan munkaformákat is kidolgozunk, melyek során a gyermekek képessé válnak az 
együttműködésre, az összedolgozásra; így fejlődnek szociális képességeik, társas 
kapcsolataik. 

- a már meglévő vizuális kultúra fejlesztése különböző felkínált technikák, művészeti 
ágak által. 

- szem-kéz koordináció, finommotorikus képesség, grafomotorikus képesség fejlesztése 

 

A tehetségm hely munkájának, eredményeinek kommunikálására 

Megvalósult: 
-  A szülők folyamatos tájékoztatása 
-  Óvodapedagógusok folyamatos tájékoztatása 
-„Ovi Galéria”- kiállítás a gyerekek munkáiból 

 

A2014/15- ben A kit zött célok megvalósultak: 
A gyerekek megismertek több vizuális technikát, s eközben jól érezzék magukat.  
Megjelent, megvalósult a gyermekek kreatív gondolkodása. 
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További Megvalósítandó célok: 
Jobb, összehangoltabb szervezés, az óvodai egyéb feladatainkkal. 
Az elkövetkező években is szülőket bevonva szeretnénk, ha minden „Vizuális kuckóba” járó 
kisgyermek rendelkezne egy alapkészlettel (rajzcsomag), illetve a vizuális kuckó is 
rendelkezne különböző anyagokkal, ami nagyban elősegítené a Tehetséggondozás sikerét.  
A jövőben szeretnénk szervezni a gyermekek munkáiból kiállítást. Célunk továbbra is a 
gyermek önbizalmát, alkotóképességét és művészethez való viszonyát is magasabb szintre 
emelése.  
 31 
Összegzés  
Úgy gondoljuk, az előző nevelési évünk sikeres volt. A gyerekek a tehetséggondozó 
foglalkozásokon rendszeresen részt vettek, jól érezték magukat, vidám hangulatban teltek a 
hetek. A tevékenységek közben a gyerekek elmélyülten dolgoztak. Mindeközben manuális 
készségük, kreativitásuk, finommotorikus –és vizuomotorikus képességeik egyaránt fejlődtek.   
 A szülőktől is sokszor kaptunk pozitív visszajelzést a gyermekek által készített alkotásokról, 
amit nagy örömmel vittek haza.  
Kiállítás szervezésekor is azt tapasztaltuk, hogy nem szívesen válnak meg a munkáiktól.  
Az elkövetkező időben el kell gondolkodnunk azon, milyen formában mutassuk meg a 
gyermekek által készített alkotásokat az óvoda közösségének. 
 

 
Zenekuckó tehetséggondozó foglalkozások megvalósulásának értékelése 

 
Eredmények, célok megvalósulása 

 

 A jókedv és nyugodt légkör, amit éves tervünk elején írtunk, megvalósult. 

Természetesen más célokat is kitűztünk magunk elé, melyek eredményesen alakultak. 

Célunk volt: 

x Tehetséggondozás 

Megvalósult, mert többlettudást kaptak a meglévőre. Ilyen például: 

a Ritmus és egyenletes lüktetés összekapcsolása 

a Ritmusértékek neveinek megtanulása /tá, ti/ 
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a Hangszerek sokféleségének meg és bemutatása 

a Dallambújtatás gyakorlása 

a Mondóka, dal összekapcsolása 

a Szolmizációs hangok hangsor megtanulása 

a Kánonban való éneklés 

x Magas-mély hang különbségének felismerése, alkalmazása 

A gyerekek megtanultak magasabban illetve mélyebben énekelni, jól érzékelik a hangbeli 

különbségeket. 

x Halk hangos közötti különbség 

Dalos játékokon keresztül gyakorolhatták a halkabb, hangosabb éneklést és beszélést. 

x Hangszínek felismerése, hangszerjátékon keresztül 

x Belső hallás fejlesztése a dallambújtatáson keresztül 

x Ritmusérzék fejlesztése 

Tapssal, hangszerekkel, különböző módszerekkel. 

x Egyenletes lüktetés érzékeltetése, bemutatása 

Tapssal, hangszerekkel, különböző módszerekkel. 

x Mozgáskultúra fejlesztése, alakítása az éppen aktuális évszaknak megfelelő 

dalos játékokon keresztül. 

x Hangszerek megismerése 

A gyerekekkel rengeteg hangszerről beszélgettünk, képeket nézegettünk, mesét olvastunk. 

Bemutattuk a furulyát, gitárt, csettegőt. Év végén a zeneiskolások eljöttek ovinkba, zenélni a 

gyerekeknek. 

Nehézségek, hibák 

 A jövőben több szervezést és átbeszélést igényel, hogy a lehető legkevesebb 

foglalkozás maradjon csak el. 

Összefoglalás 

Szeretnénk megköszönni a Zenekuckó lehetőségét. Működéséhez elengedhetetlenül 

fontos volt a gyerekek töretlen lelkesedése és kollégáink segítsége, amit ezúton szeretnénk 

megköszönni. Kiváltképpen közvetlen kolleganőinknek, hogy biztosították számunkra az időt, 

a helyet és a nyugalmat! 
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Cini, cini muzsika hagyományőrző mozgásos népi játékok szakkör éves beszámolója a 
2014/2015-ös évről 

 
A 2014/2015-ös nevelési évben, népi kultúránk tárházából négy témát dolgoztunk fel a 

szakkörre járó gyermekekkel. A jeles napok, ünnepi szokások felelevenítését, megismerését 

házi bemutatókkal zártuk, melyekkel próbáltunk örömet szerezni kicsiknek, nagyoknak és egy 

csipetnyit megosztani, átadni a jelenlevőknek abból az értékes kincsből, amit képviselni 

igyekszünk.  

 

Megosztott programjaink: 

November 6-án Márton napi libás mozgásos játékfűzést mutattunk be. 

December 16-án gyermekbetlehemest adtunk elő aulánkban a karácsonyi ünnepkör keretén 

belül az óvoda gyermekeinek. 

Február 6-án, a farsangi mulatságon tréfás játékokkal, mondókákkal, tánccal alapoztuk meg a 

hangulatot. Az egyszerű, mozgásokat, tánclépéseket utánozva közönségünk bekapcsolódva 

velünk együtt ropta a táncot.  

Húsvétra készülve március 19-én elkészítettük a telet, rossz időt, betegséget jelképező 

Kiszebábot, hogy alkalomadtán legyen mit elűzzünk. 

Március 25-én megkezdtük húsvéti kiállításunk rendezését. Sok szép alkotás érkezett, 

melyeket a csoportok, családok, és óvodánk dolgozói készítettek. A szülők nagyon lelkesek 

voltak, több napon keresztül folyamatosan hozták a különböző technikákkal készült műveket, 

amiért nagyon hálásak vagyunk. 

Március 27-én kiszehajtásra, villőzésre, zöldág-járásra kerítettünk sort, melyen részt vett az 

óvoda apraja-nagyja. Elkergettük a telet, behoztuk a zöld ágat, hogy jöjjön a meleg, a 

megújulás. 

A foglalkozások megtartására hetente egyszer hétfőnként, délelőtt 930-1010 között került 

sor a Napraforgó csoportban. A csoport gyermekei ezen időszakban, testnevelésen vettek részt 

a tornaszobában így a helyszín teljesen optimálisnak bizonyult a szakkör számára. 

Szakkört vezették: Fekti Imréné, Tóth Anna.   

Óvodánk hat csoportjából (Napocska, Napraforgó, Katica, Halacska, Csillag, Delfin) vettek 

részt nagycsoportos korú gyermekek a munkában.  

21 érdeklődő és a pedagógusaik által tehetségesnek ítélt gyerekkel kezdtünk szeptemberben. 

Év közben egy kisgyermek gondolta úgy, hogy nem szeretne járni a foglalkozásokra. Ezzel a 
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kezdő létszám eggyel kevesebb lett, de ezt végig tartani tudtuk az év folyamán. Megoszlásuk: 

10 kislány, és 10 fiú. 

Első foglalkozásunkat szeptember 29-én tartottuk, az utolsót március 27-én.  

 

A nevelő-oktató munkában elért sikereink, sikertelenségeink: 

Hagyomány szakkörre járó gyermekeink szívesen jöttek foglalkozásainkra. 

Érdeklődéssel, örömmel várták, hallgatták, tanulták az új mondókákat, dalokat, de még 

nagyobb vidámság volt mikor már tudták a játékokat, táncot és élvezték azt. Az óvodás társak 

előtt való szereplések lehetőségei is pozitívan hatottak rájuk, örömteli várakozással néztek a 

szereplések elé. Tanulták, ismételték az anyagot, hogy bemutatáskor büszkén, bátran 

léphessenek a közönség elé. 

Ebben az évben a foglalkozásokra kijelölt nap és időpont az előző évek tapasztalatából 

kiindulva nem változott, mert jónak, működőképesnek bizonyult. Az érintett csoportok 

óvodapedagógusai ezt örömmel fogadták. Számunkra pedig, ezáltal lett a lebonyolítás 

gördülékenyebb. Meg is látszott a sikeres együttműködés munkánkon. A gyermekek elegendő 

gyakorlása, és biztos tudása még bátrabbá tette őket a szereplések alkalmával. A hagyomány 

szakkör munkáját sikeresnek, eredményesnek tartjuk, terveinket meg tudtuk valósítani, 

szerepléseinket már várták nem csak a gyerekek, hanem a kollégák is. Úgy érezzük célunkat 

elértük, mert minden kisgyereknek - annak is, aki velünk dolgozott, és annak is, aki csak néző 

volt, tudtunk kisebb-nagyobb mértékben átadni valamit a magyar nép hagyományaiból, 

hiedelmeiből, szokásaiból.  Igyekeztük megalapozni ez iránti érdeklődésüket, szeretetüket, 

ezzel is fejlesztve egyéniségüket, gondozva tehetségüket. Azt sajnáljuk, hogy a szülőket nem 

hívtuk meg egy bemutatóra, hogy ők is büszkék lehessenek csemetéikre. 

 

Javaslatunk a következő nevelési évre: 

Jó lenne az eszközöket, ruhatárat bővíteni a szerepjátékokhoz. 

 

A „Cini, cini muzsika” hagyományőrző mozgásos népi játék szakkör vezetői: 
Fekti Imréné, Tóth Anna óvodapedagógusok 
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Fejlesztőpedagógiai éves beszámoló 
 

2014/2015. 
 35 

 

 
                                                                                                                                                

                                       Készítette:  
                                                                                     Balogh-Fehér Lili 
                                                                                     gyógypedagógus                                
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36 9 gyerekek képességeinek, készségszintjének mérése 

Fejlesztőpedagógiai éves beszámoló 
 

 
   A 2014/2015. évi fejlesztőpedagógiai munkatervben, ebben a nevelési évben is az óvoda 
pedagógiai programjának és a munkakörömnek megfelelő feladatokat határoztam meg, 
amelyeket az év során teljesítettem. 
 Fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai feladatokat láttam el, mely tartalmazza:  
9 gyerekek megfigyelése  

9 egyéni fejlesztési tervek készítése 
9 fejlesztő -, felzárkóztató foglalkozások 
9 BTM gyerekek ellátása 
9 SNI gyerekek gyógypedagógiai ellátása 
9 szakvélemények írása 
9 kapcsolattartás a helyi Nevelési Tanácsadóval (PMPSZ-Gyál) 
9 gyerekek vizsgálatra küldésének koordinálása, figyelemmel kísérése (Szakértői 

Bizottságok felé) 
9 egyéni fejlesztési naplók vezetésének koordinálása 
9 havonta írásban számolok be munkámról 
9 minden esetben a pedagógusokkal, - szükség esetén logopédussal, pszichológussal- 

együttműködve valósultak meg a feladatok 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mérések, vizsgálatok 
 

    Minden nevelési év elején a tanköteles korú gyermek egy komplex vizsgálaton vesznek 
részt, amelynek célja az elmaradott fejlettségi területek és az elmaradás mértékének a 
meghatározása. Az intenzív fejlesztés egyéni differenciálásának érdekében olyan vizsgálati 
módszerek alkalmazására van szükség, amelyek segítik a pedagógiai munka megtervezését, és 
alkalmasak a gyermek fejlődési ütemének mérésére is. Az év eleji vizsgálati eredményeket, 
figyelembe véve és az óvodapedagógusok megfigyelései, tapasztalatai alapján készültek el az 
egyénre szabott fejlesztési tervek.  
    Több év tapasztalata alapján állítottam össze a vizsgáló eljárásban használt anyagot, 
kiemelve feladatsorokat B. Sindelar a tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek 
felismerésére szolgáló teszt magyar adaptációjából, az Inizan Prognosztikai tesztből és a 
Goodenough emberrajz tesztet, továbbá felhasználtam az „Amit az óvónőknek tudnia kell” 
című kiadványt. Ezeket a vizsgáló eljárásokat vagy ötvözve, vagy egyiket kiválasztva 
végeztem el a részképesség vizsgálatokat attól függően, hogy az egyes gyerekeknél melyiket 
ítéltem a leghatékonyabbnak a pontos részképesség-gyengeség megállapítása szempontjából. 
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A részképességmérés megoszlása csoportok szerint: 
 
A 2014/2015-ös nevelési év szeptemberében 100 tanköteles korú gyermek járt 
intézményünkbe. Évközben érkeztek, és költöztek is el gyerekek (3gyerek jött és 3 gyerek 
ment), így összesen 103 tanköteles korú gyermek vizsgálatát végezte el óvodánk 
fejlesztőpedagógusa.   
Csoportbontás szerint: 
 

 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport 

zike 
csoport 

Halacska 
csoport 

Csillag 
csoport 

Maci 
csoport   

Delfin 
csoport 

Virág 
csoport 

Tanköteles 
korú 
gyerekek  
 
 
változás 

 
 
- 
 
- 

 
     

13 fő 
 
- 

 
 

18 fő 
 

+3 fő 

 
 
15 fő 

 
- 

 
 

3 fő 
 

-1fő 

 
 

28 fő 
 

-1fő 

 
 

6 fő 
 

-1fő 

 
 

1 fő 
 
- 

 
 
16 fő 

 
- 

 
 

- 
 
- 

 
A vizsgálatok kiértékelése során megállapítottam mind a 103 gyereknél, hogy mely 
területeken teljesített gyengébben az elvárhatónál. 
 

 
  Azok a gyerekek, akik fejlettségi szintjük lényegesen elmarad valamilyen területen, vagy 
több területen elmarad az életkoruknak megfelelőtől, rendszeres képességfejlesztő 
foglalkozásban részesültek. 
 
 
 
Szakvéleménnyel rendelkező gyerekek: 
 
A nevelési év elején 24 gyermek rendelkezett szakvéleménnyel.  
 
Az év során bővült a szakvéleménnyel rendelkező gyerek köre: 
Jelenleg 34 gyermek rendelkezik szakvéleménnyel, ebből 6 fő SNI. 
 
PMPSZ- Gyál (Nevelési Tanácsadó) szakvéleményével rendelkezik: 27 fő  
Fővárosi Ped.-i Szakszolg. XXI. ker. Tagintézmény szakvéleményével rendelkezik: 1 fő 
PMPSZ – Cegléd szakvéleményével rendelkezik: 5 fő 
Országos Beszédvizsgáló Bizottság szakvéleményével rendelkezik: 1 fő 
 
Ezek a gyerekek fejlesztő foglalkozásra jogosultak, a szakvéleményekben foglaltak szerinti 
óraszámban, fejlesztési területeken. 
 
A csoportlétszám szempontjából: 
 
2 főnek számít: 5 fő 
3 főnek számít: 1 fő 
 
(2013. szeptember 1.-től a BTM-s gyerekek 1 főnek számítanak a csoportlétszám szempontjából.) 
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Továbbá 21 olyan gyermek járt képességfejlesztő, vagy mozgásfejlesztésre, akik nem 
rendelkeztek szakvéleménnyel, viszont a pedagógusokkal egyetértve szükségesnek láttuk az 
egyéni/kiscsoportos fejlesztést esetükben is. Ezek közül a gyerekek közül 5 főnek még 
folyamatban van a vizsgálata a szakértői bizottságoknál. 
 
Összesen fejlesztő foglalkozásra járt 56 gyermek. 
 

- részképesség fejlesztésre 43 fő, majd évközben 2 fő kiiratkozott az intézményből: 41 
fő 

 mozgásfejlesztésre (Alapozó Terápia) 13 fő 
- részképesség fejlesztésre és mozgásfejlesztésre is (Alapozó Terápia) 6 fő 

 
 
 

 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport 

zike 
csoport 

Halacska 
csoport 

Csillag
csoport 

Maci 
csoport 

Delfin 
csoport 

Virág 
csoport 

 
Rész-  
képesség-
fejlesztés 

 
- 

 
6 fő 

 
9 fő 

 
3 fő 

 
1 fő 

 
10 fő 

 
6 fő 

 
 1 fő 

 
5 fő 

 
- 

 
Alapozó 
Terápia 

 
- 

 
1 fő 

 
3 fő 

 
- 

 
- 

 
4 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
3 fő 

 
- 

 
 
Az év során Szakértői Bizottságokhoz (Nevelési Tanácsadóhoz) irányítottunk: 

- iskolaérettségi vizsgálatra 7 gyereket 
- képességvizsgálatra SNI gyanúval: 5 gyereket (delfin, őzike, napocska, csillag, méhecske) 

 
 

2. Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások 
 
A fejlesztés feladatai csoportokra bontva: 
 
 

  
Méhecske  
Csoport 
 

 
Napocska 
csoport 

 
Napraforgó 
 csoport 

 
Katica 
csoport 

 
zike 

csoport 

 
Halacska 
csoport 

 
Csillag  
csoport 

 
Maci 
csoport 

 
Delfin 
csoport 

 
Virág 
csoport 

 
Összesen 

 
Mozgás 

 
- 

 
    2 fő 

 
   3 fő 

 
- 

 
 1 fő 

 
3 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
2 fő 

 
- 

 
13 fő 

 
Testséma 

 
      - 

 
    4 fő 

 
    5 fő 

   
   3 fő 

 
  1 fő 

 
   3 fő 

 
  4 fő 

 
   1 fő 

 
 4 fő 

 
     - 

 
     25 fő 

 
Figyelem 

 
- 

 
    2 fő 

 
   2 fő 

 
  1 fő 

 
  1 fő 

 
1 fő 

 
  1 fő 

 
    - 

 
 1 fő 

 
- 

 
9 fő 

 
Vizuo-motoros 
 koord.,  
grafomotorika 

 
 
- 

 
 
   4 fő 

 
   
    5 fő 

 
 

3fő 

 
 
  1 fő 

 
 

 9fő 

 
 

5 fő 

 
 
   1 fő 

 
 

5 fő 

 
 
- 

 
 

31 fő 
 
Vizuális 
percepció, 
Differenciálás,  
Memória 

 
 
- 

 
 
    5 fő 

 
 
     2 fő 

 
 

 2 fő 

 
   
   1 fő 

 
 

5 fő 

 
 
   3 fő 

 
  
    - 

 
 

4 fő 

 
 
- 

 
 

 22 fő 

Auditív            
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percepció, 
Differenciálás, 
 Memória 

 
- 

 
6 fő 

 
8 fő 

 
3 fő 

 
 1 fő 

 
8 fő 

 
4 fő 

 
1 fő 

 
4 fő 

 
- 

 
35 fő 

 
Téri orientáció 
 

 
- 

 
    4 fő 

 
     5 fő  

 
2 fő 

 
  1 fő 

 
6 fő 

 
5 fő 

 
1 fő 

 
5 fő 

 
- 

 
29 fő 

 
Számfogalom 

 
- 

 
    4 fő 

 
     5 fő 

 
2 fő 

 
  1 fő 

 
6 fő 

 
4 fő 

 
   1 fő 

 

 
4 fő 

 
- 

 
27 fő 

 
Beszédkészség 
 

 
- 

 
    6 fő 

     
     8 fő 

 
3fő 

 
  1 fő 

 
8 fő  

 
  5 fő 

  
1 fő 

 
5 fő 

 
- 

 
37 fő 

 
Gondolkodási  
műveletek, 
 összefüggések 

 
 
- 

 
 
    4 fő 

 
 
     6 fő 

 
 

1 fő 

 
 

1 fő 

 
 

3 fő 

 
 

2 fő 

 
 
- 

 
 

3 fő 

 
 
- 

 
 

20 fő 

 
Idői 
tájékozódás 

 
- 

 
   5 fő 

 
      5 fő 

 
3 fő 

 
  1 fő 

 
5 fő 

 
5 fő 

 
1 fő 

 
4 fő 

 
- 

 
29 fő 

Szociális 
készségek fejl. 

 
     - 

 
   2 fő 

 
      1 fő 

 
    - 

 
   1 fő 

 
     - 

 
   1 fő 

 
     - 

 
1 fő 

 
    - 

 
      6 fő 

 
 
Az egyes fejlesztési területek a következő részképességeket tartalmazzák: 
 
1. Mozgás: nagymozgások, mozgáskoordináció (szem-kéz, szem-láb), egyensúlyérzék, irányváltások 
mozgásban, keresztmozgások, rugalmasság 
2. Figyelem fejlesztése: szándékos figyelem tartama, terjedelme, megoszlása, figyelemkoncentráció 
3. Ábrázolókészség: finommotorika, emberábrázolás- testséma, vizuo-motoros koordináció, 
ceruzafogás, nyomaték, grafomotoros készség 
4. Vizuális percepció, memória, differenciálás, analízis- szintézis, vizuális diszkrimináció, Gestalt-
látás, vizuális szeriális emlékezet 
5.  Auditív percepció, memória, akusztikus differenciálás, akusztikus szeriális emlékezet 
6. Téri orientáció: saját test elhelyezése a térben, test mozgatása megadott irányba, névutók 
alkalmazása, téri viszonyok, irányok elsajátítása  
7. Számfogalom: mennyiségi alapfogalmak (több, kevesebb, ugyanannyi), alapműveletek (hozzáadás, 
elvonás, kiegészítés), relációk 
8. Beszédkészség: szókincsbővítés, grammatika, mondatszerkezet 
9.Gondolkodási m veletek: csoportosítás, általánosítás, lényegkiemelés, ok- okozati összefüggések, 
összehasonlítás  
10. Idői összefüggések: sorrendiség, idői alapfogalmak 
 
     A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az óvodánkba járó tanköteles korú gyerekek 
közül a legtöbben az auditív készségek, beszédkészség területén és a vizuo-motoros 
koordináció, grafomotorika területén tapasztaltuk a legnagyobb hiányosságokat.  

 
3. Eredmények a fejlesztőpedagógiai munkában 

 
Az előző és a következő táblázat összehasonlításából kiderül, hogy hány gyerek esetében járt 
olyan eredménnyel a felzárkóztatás, hogy további fejlesztésre nincs szükségük. 
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További fejlesztést igényelnek: 
 

  
Méhecske  
Csoport 
 

 
Napocska 
csoport 

 
Napraforgó 
 csoport 

 
Katica 
csoport 

 
zike 

csoport 

 
Halacska 
csoport 

 
Csillag  
csoport 

 
Maci 
csoport 

 
Delfin 
csoport 

 
Virág 
csoport 

 
Összesen 

 
Mozgás 

 
- 

 
    1 fő 

 
      1 fő 

 
- 

 
 1 fő 

 
1 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
- 

 
7 fő 

 
Testséma 

 
     - 

 
    2 fő 

 
      1 fő 

   
   1 fő 

 
  1 fő 

 
   1 fő 

 
  2 fő 

 
    - 

 
 2 fő 

 
     - 

 
     10 fő 

 
Figyelem 

 
- 

 
   1 fő 

 
      1 fő 

 
- 

 
  1 fő 

 
- 

 
  1 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
- 

 
5 fő 

 
Vizuo-motoros 
 koord.,  
grafomotorika 

 
 
- 

 
 
   2 fő 

 
   
     2 fő 

 
 

1 fő 

 
 
  1 fő 

 
 

 3 fő 

 
 

3 fő 

 
 
  1 fő 

 
 

3 fő 

 
 
- 

 
 

16 fő 
 
Vizuális 
percepció, 
Differenciálás,  
Memória 

 
 
- 

 
 
    2 fő 

 
 
      2 fő 

 
 

 1 fő 

 
   
 1 fő 

 
 

2 fő 

 
 
  1 fő 

 
  
  - 

 
 

1 fő 

 
 
- 

 
 

 10 fő 

Auditív 
percepció, 
Differenciálás, 
 Memória 

 
 
- 

 
 

2 fő 

 
 

3 fő 

 
 

2 fő 

 
 
 1 fő 

 
 

2 fő 

 
 

2 fő 

 
 

1 fő 

 
 
2 fő 

 
 
- 

 
 

15 fő 

 
Téri orientáció 

 
- 

 
   2 fő 

 
      2 fő 

 
1 fő 

 
  1 fő 

 
2 fő 

 
2 fő 

 
1 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
13 fő 

 
Számfogalom 

 
- 

 
    2 fő 

 
      2 fő 

 
1 fő 

 
  1 fő 

 
2 fő 

 
2 fő 

 
   - 

 

 
1 fő 

 
- 

 
11 fő 

 
Beszédkészség 

 
 
- 

 
    
    3 fő 

  
     
      3 fő 

 
 

1 fő 

 
  
 1 fő 

 
 

2 fő 

 
 
  2 fő 

 
  

1 fő 

 
 

2 fő 

 
 
- 

 
 

15 fő 
 
Gondolkodási  
műveletek, 
összefüggések 

 
 
- 

 
 
    2 fő 

 
 
      2 fő 

 
 

1 fő 

 
 

1 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

7 fő 

 
Idői 
tájékozódás 

 
- 

 
   2 fő 

 
      3 fő 

 
1 fő 

 
  1 fő 

 
2 fő 

 
2 fő 

 
1 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
14 fő 

Szociális 
készségek fejl. 

 
     - 

 
    1 fő 

 
      1 fő 

 
    - 

 
  1 fő 

 
     - 

 
  1 fő 

 
    - 

 
1 fő 

 
     - 

 
      5 fő 

 
 

1. lényegesen fejlődött: 24 fő 
2. részben fejlődött: 17 fő 
3. nem fejlődött: - 
 

Beiskolázás 
 

Az augusztus 31.-ig 6. életévét betöltő gyermekek tankötelesek, az  NKt. 45 . § (2) szerint. 

A 100 tanköteles gyermek közül 26 fő további egy évig óvodai nevelésben részesül, részben a 
szülők kérése, részben a pedagógusok, Szakértői Bizottság (PMPSZ- Gyál) javaslata alapján. 
 
2015. szeptemberében összesen 74 gyermek lép az első osztályba óvodánkból. 
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A rendszeres fejlesztő foglalkozásra járó gyerekek várható eredményei az iskolában: 
 
� A fejlesztésre járó tanköteles korú gyerekek közül 31 fő megy el iskolába. 
 
Várhatóan jól teljesít: 14 gyerek    Közepesen teljesít : 11 gyerek    Gyengén teljesít : 5 gyerek 
 
 
 

4. Kapcsolattartás 
Pedagógusokkal, csoportokkal: 
 
 - Az óvodapedagógusokkal a munkatervben meghatározottak szerint esetmegbeszéléseket 
tartottunk. Az óvodapedagógusokkal nagyon jó az együttműködésünk. Kölcsönösen 
tájékoztatjuk egymás a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekben. 
 
- Aktívan vettem részt a csoportok ünnepségeinek előkészületében (pl. Mikulás, Karácsony, 
farsang, gyermeknap, Kaland Tábor) lebonyolításában. 
 
- Heti egy órát töltöttem minden csoportban. 
 
- Két alkalommal kísértem kirándulni gyerekeket. 
 
- A pedagógusok által vezetett egyéni fejlesztési lapok, fejlődést nyomon követő 
dokumentumok kitöltését figyelemmel kísértem, segítséget nyújtottam, 2 alkalommal 
(november, február) ellenőriztem.  
Mindenki számára felajánlottam segítségemet, mintákat adtam a vezetését illetően, 
megbeszéltük a felmerülő kérdéseket. 
A tapasztalatok alapján a következő nevelési évben másik mérőrendszert szeretnénk 
alkalmazni, amely használhatóbb, áttekinthetőbb.  
 
Szülőkkel: 
 
 - A fogadóórákat a szülőkkel előre egyeztetett időpontokban tartottam. Több alkalommal az 
óvodapedagógusokkal közös fogadóórát tartottunk. 
 
-   A szülők egy részével megbeszéltem otthoni játékos fejlesztéseket, többen maguk kérték 
ezt. 
- Több gyereknek adtam rendszeresen otthonra is fejlesztő játékokat, feladatokat, amelyek 
elvégzését, megoldását nyomon követtem. 
 
Szakértői Bizottság (PMPSZ-Gyál), logopédussal, pszichológussal: 
 
- Az intézményünkbe kijáró logopédussal megfelelő az együttműködés. Kölcsönösen segítjük 
egymás munkáját, tájékoztatjuk egymást a gyerekek fejlődéséről. 
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- Intézményünk pszichológusával is hatékony együttműködést alakítottunk ki. Kicseréljük 
tapasztalatainkat a gyerekek problémáival, sikereivel kapcsolatban, segítjük egymás 
munkáját. 
 
- A Nevelési Tanácsadóval a kapcsolattartás rendszerességét, intenzitását meghatározták a 
közös feladatok (vizsgálatkérések, szakmai segítségkérés, pszichológus közreműködése, 
iskolaérettségi vizsgálatok).  
 
        BALOGH FEHÉR LILI 

Gyógypedagógus 
fejlesztőpedagógus 

 
1.5 Az intézmény szabadidős tevékenységei 

Óvodán kívüli előadások, tanulmányi kirándulások, és óvodánk épületében szervezett 

m sorok: 

Program, időpont: Résztvevő gyerekek száma: 
szelő ( családi rendezvény ) 

2014.09.20. 
egész óvoda 

szi kirándulás az Almáskertbe 
2014.09.25. 

nyolc csoport 

Adventi munkadélután, 2014. 11. 26. tíz csoport 
Mikulási ünnepség, Óvodapedagógusok 
mesedramatizálása, 2014.12.05. 

tíz csoport 

Budapesti Bábszínház – bérletes előadás nyolc csoport 
Farsangi mulatság, 2015.02.06. egész óvoda 
Marcipán cica  bábelőadás  
2015  február 05.. 

egész óvoda 

Pót farsang ( a gyermekek lebetegedése 
miatt ) 2015.02.26. 

21 fő 

Séta: a megújuló természet 
megfigyelése, cukrászdába 

tíz csoport 

Séta: a közlekedési szabályok 
gyakorlása, közlekedési eszközök 
megfigyelése 

tíz csoport 

Tavaszi kirándulások szülőkkel közösen valamennyi csoportot érintő 
szabadidős tevékenység 

 

 

Ebben a nevelési évben, intézményünkben az ingyenes tehetséggondozó műhelyek mellett, 
külső szolgáltatók által szervezett foglalkozások is működtek, szülői igények szerint. 
A szülők örömmel fogadták ezeket a lehetőségeket, a gyerekek is szívesen jártak. A nevelési 
év végén színvonalas bemutatókat tartottak az óvodapedagógusok és a külső szolgáltatók is. 
A bemutatókat követően a szülők feltehették kérdéseiket, tájékoztatást kaptak az egész éves 
munkáról, gyermekeik fejlődéséről. A szülők elégedettek voltak. 
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1.6. Szakmai munkaközösségek  
 
1. Mozgás munkaközösség 
 
A 2014-2015-ös nevelési évben a mozgás munkaközösség az éves munkaterv összeállításánál 
az óvodavezető és a munkaközösség javaslatait figyelembe véve a témajavaslatokból az 
alábbiak megvalósítását tűztük ki célul 

 Mozgás foglalkozások bemutatása az aktuális projekt tervnek megfelelően 
o mozgás foglalkozás köredzéssel 
o prevenciós mozgások – testtartásjavító gyakorlatok 
o testsémafejlesztés mozgással 
o verbális fejlesztés során a testrészek, helyzetek, mozgások, téri irányok 

megnevezése  
o differenciálás megvalósítása 

 
A szakmai munkaközösség céljai és feladatai:  
 

x betekintés, egymástól való tanulás elvének érvényesítése, kihasználása - belső képzés 
x szakmai tudás bővítése: -     továbbképzésen részt vevők ismeteteinek továbbadása  

- szakmai könyvek, folyóiratok segítségével 
x egységes szemlélet kialakítása a mozgásfejlesztés területén  
x a gyermek mozgásigényének kielégítése, mozgáskedvének megőrzése, 

mozgástapasztalataik bővítése, játékos mozgásra ösztönzés változatos, színes 
mozgásos tevékenységek szervezése és biztosítása 

x a játékos gyakorlatok, mozgásos játékok során a gyermekek nagy- és 
finommozgásának, állóképességének, egyensúlyérzékelésének, 
mozgáskoordinációjának, térészlelésének, ügyességének fejlesztése 

x egészséges életmód kialakítása, egészséges életmódra nevelés 
x prevenciós mozgások – testtartásjavító gyakorlatok, lábboltozat erősítő tornák 
x szocializáció – együttműködés, alkalmazkodás, feladattudat, feladattartás, helyes 

erkölcsi érék fejlesztése 
x mozgásos játékok során egészséges versenyszellem kialakítása 
x tornaszoba szertárban lévő eszközök rendben tartása 
x a visszhangos tornaszoba hangszigetelésének megoldása, az öltöző esztétikus 

dekorálása 
x nagycsoportosok felkészítése a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában 

megrendezésre kerülő sportnapon való részvételre 
x kisebb létszámú csoportokban való mozgásfoglalkozás szervezése 
x differenciálás megvalósítása  
 

Éves munkaterv összeállításánál figyelembe vett szempontok 
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- Óvodavezető javaslata 
- Munkaközösség javaslata  
 

M ködés rendje 
A munkaközösségi foglalkozásokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
Ssz. Téma Időpont Felelős 

 
1. Alakuló ülés 

x Munkatervi feladatok pontosítása, 
véglegesítése 

 

Szeptember 8. 
 

13 óra 
 

 
Munkaközösség 
vezető 
 

2. x Pedagógiai Program ismerete 
x Tornaterem öltöző dekoráció 

tervezése – anyagok, eszközök 
gyűjtése 

Október 8. 
 

13 óra 
 

 
Munkaközösség 
vezető 

3.  
Mozgás foglalkozás bemutató 
megtekintése, tapasztalatok 
megbeszélése 

 
November 20. 

 
9,30 óra 

 
E. D. 
Maci csoport 

4.  
Mozgás foglalkozás bemutató 
megtekintése, tapasztalatok 
megbeszélése 

 
December 4. 

 
10,15 óra 

 
Cs. F. 
Napocska csoport 

5.  
Mozgás foglalkozás bemutató 
megtekintése, tapasztalatok 
megbeszélése 
 
 

 
Január 20 

 
8.15 óra 

 
B. B. 
Halacska csoport 

6.  
Mozgás foglalkozás bemutató 
megtekintése, tapasztalatok 
megbeszélése 

 
Február 4. 

 
9,30  

 
Sz. B. 

zike csoport 

7.  
Mozgás foglalkozás bemutató 
megtekintése, tapasztalatok 
megbeszélése 

 
Március 18. 

 
9 óra 

 
V. I.  
Méhecske csoport 
 

8.        

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában    

      megrendezésre kerülő sportnapon való   

      részvétel (előzőleg a résztvevő 

      nagycsoportosok felkészítése) 

 
Március 25 

10 óra 

 
B. H. K.  
Munkaközösség 
vezető 
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9.  
Öltöző dekorálás az év során teem 
munkában elkészült anyagokkal 

 
Árilis15. 

 
13 óra 

 
Munkaközösség 

10. A szakmai munkaközösség 
tevékenységének közös értékelése 
 

 
Május 25. 

 
13 óra 

 
Munkaközösség 
vezető 

 

A bemutató foglalkozásokon való részvétel  80%-os volt, (a hiányzók betegség miatt voltak 
távol) 
 
A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak meg 

 
97% 

 
Az éves tervben és a foglalkozás során a feladatokat és tevékenységeket 
egymásra épülő, logikus rendszerbe szervezte 

 
 
100% 

 
Az óvodapedagógus a mozgás anyagánál a testséma alakításánál figyelembe 
vette az eltérő korosztályú gyermekek képességeit, mozgásfejlettségét 

 
100% 

 
A foglalkozáson, tevékenységekben alkalmazta az egyéni differenciálást, a 
feladatadásban, eszközökben, segítségadás mértékében, motiválásban, 
értékelésben 

 
97% 

 
A tevékenységek szervezése, irányítása során alkalmazott módszereit, a 
gyermekek egyéni sajátosságaihoz, fejlettségi szintjéhez igazítja, 

 
97% 

 
Az óvodapedagógus attitűdje szeretetteljes, de határozott 

 
100% 

 
Az eszközök a gyerekek életkorához igazodnak 

 
94% 

 
A felkínált eszközök rendezettek, épek, nem sérültek 

 
100% 

 
Az óvodapedagógus irányította foglalkozás során a dajka tevékenyen 
segítette a pedagógiai munkát 

 
100% 

 
Az óvodapedagógus párok összehangoltan alakítják a mindennapi 
mozgáshoz kapcsolódó szokásokat, szabályokat 

 
100% 

 
A gyerekek szívesen végzik a feladatokat, odafigyelnek az óvodapedagógus 
utasításaira 

 
97% 
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A foglalkozások, tevékenységek optimális terhelést biztosítanak a 
gyermekek számára, időben, aktivitási lehetőségekben  

88% 

 
Értékelését a pozitívumok kiemelésére építi. Elismeri a gyermekek 
erőfeszítéseit, próbálkozásait az esetleges sikertelenség esetén is.  

 
100% 

 
 
Egységes vélemény, hogy a bemutatók szakmailag elősegítették a pedagógiai munkát. 
 
Tapasztalatok 
 
Óvodánkban nagyon változatos a csoportok összetétele, tiszta nagycsoport és osztatlan vegyes 
csoportok vannak nagy gyermeklétszámmal, ezért fontosnak tartjuk, hogy a dajka néni 
jelenlétét, segítségét a foglalkozások alatt. Tapasztalatunk szerint az óvó nénik és a dajka 
nénik jól együtt dolgoznak, de volt olyan csoport, ahol az óvónő a dajka néni jelenlétét illetve 
segítségét nem igényelte. Így előfordult, hogy több volt a várakozási idő, és az 
óvodapedagógusra is több teher hárult.  
A bemutatók sikeresen megvalósultak az éves tervben meghatározott időpontokban, nem 
voltak csúszások. A jól megszervezett bemutató foglalkozásokon nagyon alaposan felkészült 
pedagógusoktól színvonalas foglalkozásokat láthattunk. A köredzés technikáját, szabályát 
minden óvónő elsajátította, eredményesen használja. A pedagógusok a mozgás foglalkozások 
anyagánál figyelembe vették a gyerekek egyéni fejlettségi szintjét és mozgásfejlettségét. 
Mindenki új ötletekkel, tapasztalatokkal gazdagodott a bemutatók során. 
A tornaszertárban meglévő változatos eszközöket lehetőség szerint minden csoport 
kihasználta. A labda minél többszöri használatát nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a 
gyermekek finommozgása, szem-kéz koordinációja, téri tájékozódó képessége komplexen 
fejlődik, ami a személyiségfejlődésüket is elősegíti.   
 
Összegzés 
 
A munkaközösségi foglalkozások jól voltak megszervezve, lebonyolítva. Minden foglalkozás 
az éves tervnek megfelelően volt megtartva, nem fordultak elő csúszások. 
Nagyon hasznos, tanulságos volt egymás munkájába bepillantást nyerni. Tudtunk egymástól 
tanulni, új ötleteket gyűjteni, amit a saját munkánkban később felhasználtunk. A kollégák 
szívesen segítettek egymásnak ötletekkel.  
 

Baloghné Horváth Katalin 

         munkaközösség-vezető 
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2. Játék munkaközösség év végi beszámoló 

2014-2015 Nevelési év 
 
Munkaközösség célja: 
- Szakmai tudásunk bővítése. 
- Egymástól való tanulás tapasztalatcsere. 
- Beszélgetések, szakmai viták közben önbizalmunk erősítése. 
- Segítő szakanyagok, gyűjtemények készítése önmagunknak és munkatársainknak. 
 
Kit zött céljaink között szerepelnek még az alábbiak: 
- Az új iránti fogékonyság, befogadás, motiváltság – érdeklődés felkeltése, fenntartása 
- Innovációs törekvések megvalósítása 
- Játékos kultúraátadás folyamatossága 
- Differenciálás alkalmazása 
- Szokás-, szabályrendszer alkalmazása, működtetése 
- Játékosan történő fejlesztés 
- A felszabadult, örömteli játék elősegítése, melynek eredményeként a gyermek 
személyisége    és játéka, egyéni képességeihez megfelelően, egymással kölcsönhatásban 
fejlődik. 
- Nyugodt légkör, megfelelő hely, elegendő idő, játékeszközök biztosítása. 
- Társas kapcsolatok alakítása, a játéktevékenység során. 
- Tevékenységek játékba integrálása. 
- Alapvető feltételek biztosítása. 
- Egyéni bánásmód alkalmazása. 
- A nevelőtestület minden tagjának folyamatos fejlődésének biztosítása, sikerekből és 
hibákból okulva. 
- Eredményes és gyakorlati problémák megbeszélése, új ismeretek szerzése, új 
gyakorlat integrálása a gyakorlati munkához. 
 
 
Eredményes m ködés: 
Innovációra való fogékonyság, befogadás, motiváltság. 
Fontos az önképzés, egymástól való tapasztalatok elfogadása. 
Segítő szakirodalmi anyagok.  
 
M ködési rend: 

   Sorszám           Téma       Időpont      Megjegyzés 
        1. Alakuló ülés: 

A munkaközösség céljainak, 
feladatainak megbeszélése 

    2014.09.08 Ötletek, témák, 
javaslatok, 
lehetőségek 

        2.   Tevékenységek játékba 
integrálása osztatlan vegyes 
csoportban 

    2014.10.21 Foglalkozást vezeti: 
Tofalviné Szabó 
Anikó 

        3. Ünnepre hangolva     2014.12.09 Foglalkozást vezeti: 
Ladányi Anita 

        4. Anyanyelvi nevelés, 
beszédfejlesztés mozgásos 
játékon keresztül 

    2015.02.11 Foglalkozást vezeti: 
Fülöpné Sólyom 
Erzsébet 
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        5. Szokás-, szabályrendszer 
működése játékidőben, 
kiscsoportban. 

    2015.04.14 Foglalkozást vezeti: 
Schultz Tünde 

        6. A munkaközösség éves 
munkájának értékelése. 

    2015.06.12 Sikerek, kudarcok, 
tapasztalatok, 
vélemények. 

 
 
Kit zött célok: 
 
A kitűzött elsődleges célunk az volt, hogy felhívjuk kollégáink figyelmét a játék tevékenység 
szakmai fontosságára, benne rejlő fejlesztési lehetőségekre, motivációkra. 
Másodlagos célunk, hogy a nevelőtestület minden tagjának folyamatos fejlődését biztosítsuk, 
sikerekből és hibákból tanulva. 
Az óvodapedagógusok beláthassanak egymás csoportjába, annak életébe. 
 
 Megvalósult célok: 
Ebben a nevelési évben elmondhatom, hogy sikeresebben együttműködő munkaközösséget 
alkottunk. 
 Nyitottabbak voltak a pedagógusok, nyíltabban elmerték mondani véleményüket, vállalni 
annak esetleges minden következményét.  
Kevesebb látogatás volt betervezve, tanulva a tavalyi túlterheltségből. Mindössze négy, plusz 
egy látogatást tettünk februárban a méhecske csoportnál, kiemelkedő volt ugyanis a 
kiscsoportosoknak a tartalmas, nyugodt, és együttműködő játéka.   
Viszont hospitálási lehetőség jóval több volt felkínálva ebben a nevelési évbe, mint tavaly. 
A látogatási témakörök a nemzeti ünnepünk (október 23-osztatlan vegyes csoport), a 
karácsony (nagycsoport), a kora tavaszi medvejárás (néphagyomány ápolása-középső csoport) 
és a tavasz (szokás-, szabályrend alakulása – kiscsoport) volt.  
Változatos és minden látogatás más és más volt, hiszen az óvodapedagógus személyisége, 
temperamentuma, az adott téma rengeteg új ötletlehetőséget hordoz magában. 
 
Amit a következő nevelési évben nagyon hangsúlyozni kell, hogy a határidőket pontosan be 
kell tartani, a munkaközösség által készített nyomtatványokat vissza kell juttatni a 
munkaközösség vezetőjének. 
 
3. Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei: 
 
Óvodán kívüli programok, kirándulások: 
 
 Hagyomány intézményünkben az őszi, tavaszi csoportos kirándulás. Minden évben az első 
szülői értekezleten döntenek a szülők, hogy szervezzünk-e és hova kirándulásokat. Általában 
a legtöbb csoportban a tavaszi alkalmon a szülők is részt kívánnak venni. Az ez évi 
kirándulások kivétel nélkül jól sikerültek, élményekkel gazdagodva tértünk vissza. A 
kirándulások nagyon népszerűek a családok körében. Nagyon lelkesek a szülők az úti cél 
kiválasztásában. Sajnos az anyagi források biztosítása több gyereknél már megterhelő. Ezért 
az év végi nevelőtestületi értekezleten egyetértettünk abban, hogy a következő nevelési évben 
csak a csoportos kirándulás szervezését fogjuk a szülőknek javasolni.                 
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1.7. Az éves munkaterv teljesítése 
 
1.7. Az éves munkaterv értékelése 
A 2014/2015 nevelési évre vonatkozó munkatervet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3.§ 
-ban leírt szabályok szerint készítettük el. Tartalma minden előírásnak megfelelt. 
Elkészítésénél kikértük a szülői szervezet képviselőinek véleményét, valamint a 
közalkalmazotti tanács tagokét is. 
A munkaterv elkészítése biztosította az egész nevelési évben a nevelőtestület tagjai közötti 
egyenlő terhelést, feladatok megosztását, határidők betartását. Figyelembe vettük a 
nevelőtestület teherbírását, hiszen az idén is vannak új munkatársak, köztük gyakornokok is 
és több kismama óvó néni kollégánk is. Felelősöknél törekedtünk, hogy az új munkatársak 
csatlakozzanak a régebbiekhez, így gyorsabban megismerhették szokásainkat, 
hagyományainkat. Nagy segítség volt a feladatok ütemezése, így nem kellett kapkodni, 
elegendő idő jutott a szervezési feladatok ütemezéséhez, a szülők, munkatársak 
tájékoztatására. 
Munkánkat nehezítette, hogy két óvodapedagógusnak a nevelési év közben megszűnt a 
munkaviszonya. Álláskeretüket nem sikerült betölteni, így helyettesítésüket meg kellett 
oldani, munkatervben vállalt feladataikat mások vették át. Ugyanez történt tartósan 
betegállományban levő kolléganőnk esetében is. 
A munkatervben rögzített  határidőket betartottuk. Kivéve óvodapedagógusok megbetegedése 
esetén kellett időpontot módosítani, egyeztetni. A betervezett célokat, feladatokat 
megvalósítottuk.  
A csoportnaplókba bekerült plusz oldal, amelyen rögzíti a két óvó-néni, hogy mely terveket 
értékeléseket ki írja meg az egyeztetést követően. Erre azért volt szükség, hogy ne okozzon 
felesleges konfliktust a pedagógusok között, ki mennyit adminisztrált a csoportnaplóba. 
Törekedtünk ezen a területen is az egyenlő terhelésre. 
 
2. A belső szabályozó rendszer m ködése 
Pedagógiai Program 
A 2014/2015. nevelési évet az átdolgozott Pedagógiai Program szerint kezdtük meg. A 
módosítást az Óvodai nevelés országos alapprogramjában történt változások tették 
szükségessé.  
Kiegészítésre került sor az alábbi nevelési területeken: 

- óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései, 
- egészségnevelés, a környezeti nevelés célja feladatai, együttműködés a családokkal. 
- gyermek személyiségének fejlesztése, kultúraátadásban, mozgásban, 
- kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, 
- gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek. 

A pedagógiai munka dokumentálására új csoportnapló került bevezetésre. Vezetése átgondolt, 
részletesebb szakmai munkát igényel. Megjelent a különböző témakörök projektszerű 
feldolgozása.   
 
Házirend 
Átdolgozásra, elfogadásra került a házirend is. A szülőket minden csoportban szülői 
értekezleteken tájékoztattuk a változásokról. Fontosnak tarjuk, hogy óvodánk minden 
dolgozója ismerje a benne foglaltakat. Minden csoportszoba öltözőjének hirdető tábláján 
kifüggesztésre került. 
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Nehézséget okoz betartásában:  

- étkezés lemondása, 
- hiányzások bejelentése, igazolása, 
- étkezési díjak, kijelölt időpontokban történő befizetése.  

Szervezeti és M ködési Szabályzat 
Módosításra, kiegészítésre került a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelően. 
Tájékoztattuk a szülői szervezet tagjait, a nevelőtestületet munkatársi közösséget.  
 
Intézményi Belső ellenőrzése megtörtént 2015-05-11-29-ig 

I. Az ellenőrzés szervezésére vonatkozó adatok 
 
 

Az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti 
egység 

Belső ellenőrzés 
Majláth Konrád Konstantin ( reg.szám: 512729) 
 

Az ellenőrzés célja és tárgya 

I. A helyszíni ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy 
az Intézmény működése kellően szabályozott-e, illetve 
megfelel-e a jogszabályi követelményeknek? 
 
II. Az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok 
állami támogatásához előírt  intézményi feltételek hogyan 
teljesülnek ( óvodaműködtetés, gyermekétkeztetés) 
 
Az ellenőrzés tárgya: 

a) szervezeti és működési szabályzat, házirend, 
óvodai munkaterv, intézményi és pedagógus 
munkaidő nyilvántartás,  2014. október 1-jei 
közoktatási statisztika és az azt megalapozó 
tanügyi dokumentumok.   

b) Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX.tv. 2. sz. mellékletének a 
II.2 és III.5 jogcím szerinti dokumentáció 

 
 

Ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység Gyáli Tulipán Óvoda   
 

Az ellenőrzés típusa szabályszerűségi ellenőrzés 
 

Ellenőrizendő időszak 2014. 2. félév 
 

Az ellenőrzés tervezett időtartama 2015. május 11.-2015. május 29. 
 

A jelentés tervezet elkészítésének 
határideje 

2015.06.03. 

A jelentés véglegesítésének tervezett 
határideje 

2015.06.05. 

Időigény ( ellenőri munkanapok száma) 15 munkanap 
 

Vizsgálatvezető Majltáh Konrád Konstantin 
 

Az ellenőrzésben közrem ködő belső 
ellenőrök (és/vagy szakértők) 

Mernyei Erzsébet közoktatási szakértő 

 
 

 
Összegezve elmondható, hogy az Intézmény szabályozottsága  az ellenőrzött időszakban 
megfelelő.  
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Az intézmény szakmai m ködését tükröző alapdokumentumok  aktualizáltak: vizsgáltuk az 
alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot és annak eljárásrendjét, a működés szakmai 
dokumentumait a  pedagógiai programot és intézményi munkatervet. 

Megállapítottuk, hogy a fenti dokumentumok megfelelően szabályozzák a működést, és összhangban 
állnak a hatályos jogszabályi előírásokkal. 

 
Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról 
összességében1: intézkedési terv készítést nem igényel, de az SzMSz egyes pontjainak javítását 
javasoljuk.   
 
 
3. Személyi feltételek: 

 
3.1 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
 
3.2 Az új pedagógusok alkalmazásának módja 
 
A hivatalos formátumban folyamatosan hirdetésre kerül, ha valamilyen oknál fogva 
betöltetlen álláshelyünk keletkezik. 
 
Sok szervező és kitartó munka előzte meg, hogy a 2014/15-ös tanév személyi ellátottsága 
biztosítva legyen.  
Hirdetünk: 
¾ Közigállás oldalon 
¾ Jófogás, profession.hu 
¾ Webes felületeken 
¾ Főiskolákon HÖK-ok segítségével 
¾ Elte Állásbörze 
¾ RAABE –Óvónők.hu 

 
 
A frissen kikerült diplomás óvónők többségében vidékről érkeznek, Budapesten bérelnek 
lakást. Az idei tanévben három olyan kollégát vettünk fel, akik pályakezdők. (gyes-es helyére) 
Egy végzett óvónőt. 
 
Ejárásrend:  
Önéletrajzok fogadása 
Személyes interjú időpontjának egyeztetése 
Vezetőtárs bevonása az interjú lefolytatásához 
Munkába lépés jogszabályi elvárások ismertetése 
(Erkölcsi Biz.,előzetes munka alkalmasság, stb.) 
Szakmai beszélgetés 
Kölcsönös elvárások megfogalmazása 
Feladatkörből adódó elvárások megfogalmazása 
Döntés előkészítése 
Döntés meghozatala 

                                                 
1 Bkr. 41. § (4) bekezdése alapján az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és 
a feltárt hiányosságokat összefoglaló értékelést kell adni. 
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Minden pedagógus a jogszabályi előírásnak megfelelően próbaidő kikötésével, illetve, ha 
szükséges gyakornoki idő kikötésével került alkalmazásba. 
A gyakornokok mellé mentorokat jelöltünk ki. 
 
2014 szeptemberben egy óvodapedagógus állást nem tudtunk betölteni, decemberben 
jelentkezett szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga, aki felvételre került. 2015 januártól 
további egy állás üresedett meg a pedagógus hozzátartozójának ápolása okán. Nehezíti feladat 
ellátásunkat, hogy három óvodapedagógus ment el, a tanév vágán szülési szabadságra. 
2015 szeptembertől 4 kinevezett állásban levő pedagógust helyettesítenek GYÁS-on levő 
óvodapedagógusokat. 
 
Az félállású óvodapszichológus feladat ellátására Budapestről kijáró friss diplomával 
rendelkező kolléga jelentkezett. 
2015 szeptembertől KLIK főállásban már foglalkoztatja, ezért már nem tudja vállalni nálunk a 
fél állást. 
2015 szeptembertől ismét keresünk fél állásban óvodapszichológust. 
 
3.3 Létszám és bérgazdálkodás 
 
2014./2015 
 
Üres 
állások 

Szep
t. 

Okt
. 

Nov
. 

Dec. Jan. Feb
r 

már
c 

Ápr
. 

Máj
. 

Jún. júl aug 

óvodaped
agógus 

üres üres üres betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

pszicholó
gus 

üres betö
ltve 

betö
ltve 

üres üres üres üres betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

óvodaped
agógus 

betöl
tve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

üres üres betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

Logopéd
us 
Köt.fel 
ell. 
megbízás
sal 

Betö
ltve  

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

üres üres 

óvodaped
agógus 

betöl
tve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

üres üres betö
ltve 

betö
ltve 

karbantar
tó 

betöl
tve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

betö
ltve 

üres 

 
Egyik karbantartónk augusztustól elment magasabb illetmény és juttatások okán. 
 
Az üres állások  következtében a bérmaradványunk keletkezett. 
 
3.4 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
 
Valamennyi munkatársra vonatkozóan az elvégzendő feladatokat a munkaköri leírások 
tartalmazzák. Minden kolléga tudja feladatát és azt is, hogy mi az elvárás, mikor végzi jól a 
rábízott feladatot. 
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A feladatok és lehetőség szerinti egyenlő felosztását, minden tanév elején megbeszéljük, 
munkatervben rögzítjük, felelősök megválasztásával. Figyelmet fordítunk arra, hogy az évek 
során, több területen kipróbálhassák magukat az óvodapedagógusok. Például: rendezvények 
szervezése, egy-egy nevelési-oktatási csoportokban megvalósuló témakör lezárása teljes 
óvodai közösséget érintve. Földnapja, Ünnepek, megemlékezések stb. 
Minden évben nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy a különböző munkacsoportokba újonnan, 
(addig még nem volt alkalma az adott pedagógusnak a részletes szervezési teendőkbe részt 
venni) csatlakozó kollégákat segítsék, a már gyakorlottabbak, hogy később önállóan is 
képessé váljanak a különböző, egész óvodára kiterjedő programok szervezésére.  
A csoportokat érintő munkamegosztások többségében jól működnek. A csoportokon belüli 
munkamegosztás dokumentálása a csoportnaplókba kerül rögzítésre. A cél, hogy minden 
estben ténylegesen megvalósuljon az egyenlő terhelés, feladat megosztás. Ellenőrizhető és 
számon kérhető legyen. Leginkább a kollégák betegsége, hiányzása okoz esetenként, 
aránytalanságokat. Az egyenlő terhelés segíti a jó hangulatú munkavégzést is. 
 
3.5 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 
 
2014 decemberében lehetőség adódott a munkatársak munkavégzésének jutalmazására. 
 
3.6 Belső kommunikáció, információáramlás  
 
Évek óta fontos feladat, hogy a belső kommunikációnk minden érintetthez időben eljusson. A 
dolgozók tájékoztatása hirdetőfalon, hirdetőtáblán történik. Óvodapedagógusoknak közös 
email címük van. Ezen továbbít az intézményvezető fontos tudnivalókat a nevelőtestület 
tagjainak. Pl. Pályázatok megjelenéséről, feladatok megosztása, továbbképzési 
lehetőségekről.  
Igyekszünk a csoportok hirdetőfalain tájékoztatni a szülőket az aktuális programokról. 
Munkatervünkben is kitűzött célunk volt, hogy a szőlők tájékoztatása valamennyi csoportot 
érintően folyamatos legyen, erre felelőst is megbíztunk, akinek az alábbi beszámolóban 
tájékozódtunk, hogyan valósítottuk meg az idei évben. 
 
Éves beszámoló készítette Tóth Anna 
A tanév folyamán hetente egyszer- kétszer megfigyeltem a kiírásokat, a gyermekek 
alkotásainak kiállítását az öltözőkben. Ilyenkor felhívtam a pedagógusok figyelmét, hogy 
nézzék át a hirdetőtáblákat, a kitűzött gyermekmunkákat jól rögzítsék. Volt ahol levettem a 
lejárt hirdetményt, mert éppen foglalkozás folyt a csoportban. Nagyon nagy hibák nem voltak, 
mégis azt tapasztaltam, hogy még jobban kezdtek figyelni az öltözők rendjére, ahol a szülők 
nap, mint nap informálódhatnak. A fenti táblázatban jelöltem magamnak, hogy mely 
csoportnál voltam, mert nem mindig sikerült egyszerre végigmennem a tíz csoporton.  
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Óvodánk WEB-lapját napra készen frissítette gyakornok kollégánk, aki önként vállalkozott 
erre a feladatra a szülők, érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak fontos tudnivalókról.  
Megismerhetik Pedagógiai Programunkat, Éves munkatervünket, Házirendünket.  
Ebben az évben is folytatódott a kollégák által szerkesztett óvoda újság. Elektronikus 
formátumban mindenki olvashatja. 
Rendszeresen tartottunk munkaértekezleteket. Itt általában a következő 2-3 hét eseményeit 
beszéltük meg. Pl. Mikulás, farsang, stb. Főleg mind a 10 csoportot érintő szervezési, 
pedagógiai kérdésekben döntöttünk. Havi rendszerességgel tartottunk munkamegbeszéléseket 
a dadus néniknek is. 
Fontosnak tartjuk óvodánk vonatkozásában a titoktartási szabály betartását az intézmény 
valamennyi dolgozójánál.  
 
 
 
 

              Programok A tíz 
csoport 
értékelés
e 

 

szept. 9 x x x x x x x x x x x x  szülői értekezletek  60 % 
szept.16 x x x x x x x x x x x x  családi nap.  80% 
szept. 24 x x x x x x x x x x x x   papírgyűjtés  60% 
okt. 1.      x x x x x x x x x x x x  állatok világnapja kiállítás  90% 
okt.14 x x x x x x x x x x x x   100% 
okt. 21 x x x x x x x x x x x x  nemzeti ünnep: Október

23 
 100 % 

nov. 5 x x x x x x x x x x x x  nyílt napok   90% 
nov. 17 x x x x x x x x x x x x  szülői munkadélutánok 100% 
dec. 3 x x x x x x x x x x x x  Mikulásváró ünnepség 100% 
dec.11 x x x x x x x x x x x x  karácsonyi ünnepség   90% 
Első félév                                                                                                                                                                     
87%               
jan. 13 x x x x x x x x x x x x  Szülői értekezlet a 

tankötelesek szül. 
100% 

jan. 28 x x x x x x x x x x x x  Farsang 100% 
febr. 12  x x x x x x x x x x x x   100% 
febr. 24 x x x x x x x x x x x x     70% 
márc. 3  x x x x x x x x x x x x      90% 
márc.11 x x x x x x x x x x x x  nemzeti ünnep: Március 

15 
100% 

márc. 16 x x x x x x x x x x x x  nyílt napok 100% 
márc. 23 x x x x x x x x x x x x  Húsvét 100% 
ápr.9 x x x x x x x x x x x x  szülői értekezletek 100% 

Feladat Időpont  nevel
ői 

előt
ér, 
aul
a 

1 
c 

2
s

3
o

4
p

5
o

6
r

7
t

8
o

9
k

1
0

Fele
lős 
 

Cél Megjegy
zés 

Inform
ációs 
táblák 
figyelé
se, 
ellenőr
zése. 
 

Legalább 
heti egy 
alkalomm
al 

            Tót
h 
Ann
a 

Aktualitások, tájékoztatás, 
meghívók, plakátok. A 
figyelem, érdeklődés, 
felkeltése az esztétikus 
megjelenítés, elrendezés 
figyelembevételével. A 
hatékonyabb információ 
áramlás elősegítése. 

 

ápr.15 x x x x x x x x x x x x  papírgyűjtés 100% 
 ápr. 22 x x x x x x x x x x x x  A Föld napja 80% 

máj. 5 x x x x x x x x x x x x  családi nap 90% 
máj. 14 x x x x x x x x x x x x  intézményi ellenőrzés 90% 
máj. 18 x x x x x x x x x x x x   100% 
jún. 2 x x x x x x x x x x x x  Nemzeti összetartozás 

napja 
100% 

 
 

Második félév                                                                                                                                                             
95% 
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4. Tárgyi feltételek: 
 
4.1 Az épület m szaki állapota, a környezet biztonsága. 
 
Az épületben  2 csoportszobában +öltöző+mosdó, valamint az aula a tisztasági festése 
elkészült. 
Az udvar egyik oldalán elkészült a gumialjzatok alatt a betonozás. Nagy szükség volt rá, mert 
a hepe -hupás felületen többszőr előfordult a roller kerek beszorulása. 
 
Beszerzések, javítások 
 
2 db fémajtós szekrény (irattár) 
4 db napelemző (Csoportok) 
10 db roletta (Tetőtér) 
16 db külső hővédő roló (Tetőtér 
1 db számítógép asztal (Vezető-helyettes) 
1 db forgó szék 
7 db homokozó takaró 
40 db betonszegély (kis kertekhez) 
6 db badella 
2 cs. részére étkezési edények (tányér, pohár, bögre) 
 
Kerítés készítése a kiskertekhez 
Padok a kerítés támfalai közé 
Kerti padok és asztalok felújítása 
Hulladéktárolóba épület riasztó bővítés ( fűnyíró tárolása miatt) 
 
Épületünk állapota kiválónak mondható, folyamatos odafigyelés karbantartás okán. 
Valamennyi használónak és a fenntartónak köszönjük az odafigyelő gondoskodást, közös 
értékünk óvását. 
 
4.2 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, 
tanulást segítő eszközök 
 
Karácsonyra fejlesztő játékok vásárlása a csoportokba 150 000,- Ft értékben. 
Vizuális eszközök  beszerzése 10. csoport részére  100 000- Ft  összegben került beszerzésre 
Az étkezéshez szükséges edények pótlásai  folyamatban vannak. 
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5. Továbbképzések: 
 
5.1 Továbbképzésben részt vevők és támogatásuk: 
 
Óvodapedagógusokat érintő továbbképzések 
 
Intézményen belül zajló továbbképzések: 
 
Két munkaközösség alakult az év elején, amelyben valamennyi óvodapedagógus részt vett. 
A munkaközösségek éves munkatervek alapján végezték feladatukat. Valamennyi óvó 
néninek lehetőséget teremtve, az egymás munkájának megismerésére, illetve módszertani 
tárházának fejlesztésére. A foglalkozások, bemutatók alkalmával, a gyakornok kollégáknak is  
hospitálási alkalmakat biztosítottunk, amelyeket minden esetben szakmai megbeszélések, 
elemzések követtek. 
 
Külső továbbképzés 
 
Vezető és vezető helyettes az Oktatási Hivatal által szervezett (úgynevezett ’blended  
learning’ típusú)  Tanfelügyelő  és  pedagógusminősítő  képzésén vettek részt. Mindketten 
sikeres vizsgát tettek. 
 A pedagógus életpálya modellel összefüggő új tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentum 
vezetésében bekövetkezett változásokról. A szakmai nap költsége: térítés mentes. 
Pedagógus minősítési rendszerével kapcsolatos szakmai napon 2 fő   TÁMOP-3.1.5/12 
kiemelt projekt óvodavezető, helyettes.  A részvétel díj:térítés mentes. 
Ócsai Óvoda tavaszi szakmai hét 6 fő óvodapedagógus 
1 óvodapedagógus vett részt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által szervezett Zöld 
Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projekt keretében szervezett információs 
napon. 
 
Szaktanácsadás intézményünkben 
 
Óvodánk második tanéve, bekapcsolódott az OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZT  
INTÉZET  TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása programban. Idén  hat  
óvodapedagógus.  ( CS. Fanni, D. Réka,  Sz. Beáta, Tné. L. Andrea, B. Boglárka, Fné S. 
Erzsébet). 2015. április – május hónapokban előre egyeztetett időpontokban került sor a 
szaktanácsadó látogatására a csoportokban. A szaktanácsadót előzetesen tájékoztatta az 
intézményvezető az óvodánk  Pedagógiai Programjáról, óvodapedagógus szakmai 
munkájáról. Az intézményvezető részt vett a szaktanácsadás folyamatában. 
 
A gyerekcsoport megfigyelését értékelés követte . A reflexióban a tevékenység/foglalkozás 
eredményességének, elemzésére, értékelésére   került sor. 
A szakértő reflexiójában, a nyolc kompetencia közül, azokat a kompetenciákat elemezte, 
értékelte az óvodapedagógus munkájában, amelyekben az érintett előzőekben, megjelölt. 
Amely kompetenciákat a pedagógus fejleszteni kíván. 
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Idézet a szaktanácsadó véleményezéséből: 
„Mindegyik tevékenységben érvényesült a gyermekek motiválása, aktivitása. A 

meglátogatott foglalkozásokon a pedagógusok alkalmazták az általános pedagógiai 
módszertani ismereteiket. A gyermekek egyéni képességeikhez igazodva állították össze a 
tevékenységeket.” 
 
A megbeszélésen áttekintették az alábbi témákat:  
Milyen fejlődési lehetőséget lát az óvodapedagógus a maga számára? 
Miben vár külső segítséget.   
 
A hat résztvevő, és a nevelőtestület számára tanulságos volt. A pozitív tapasztalatokat 
igyekszünk beépíteni a mindennapi gyakorlatban. 
 
A két tanévet együtt nézve mára 11 óvodapedagógus kollégánk vette igénybe a 
szaktanácsadást. A pedagógus minősítő eljárásokra előkészülve, a fejleszthető területekre 
fókuszálva. 
 
Továbbképzési tervben szereplő továbbképzések: 
 
Sz Tamásné – Környezetünk komplex megismerése 

- Matematikai és logikai játékok 
 

T L. Andrea -  Zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás//képességfejlesztő játékok és 
az élményszerű zenehallgatás 

- Drámapedagógiai eszközök 
 
5 fő óvodaped. (Kné. S.Andrea., D. Margit.,F. Imréné.,F. S.Erzsébet., T. Anna.) 
   Országos Óvodai Szakmai Összejövetel Tanfelügyeletre készülve 
 
Tulipán Óvoda, nevelő testülete Nevelésnélküli munkanapon szervezett továbbképzésen 
vettek rész külső szakértő felkérésével. 
 
Dajka nénik továbbképzése 
 
Ebben a nevelési évben is rögzítettük munkatervünkben a dajkák továbbképzésének rendjét.  
Az értekezleten megbeszéltük azokat a változásokat, melyek a helyi szabályozókban 
történtek. ( Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ ). Hospitálásra is sor került, S.E. dadus 
néni feladat ellátását nézhették meg a csoportjában. 
 
Megfigyelési szempontok: 
Óvónő- dajka feladat megosztása a csoportban 
Dadus néni feladatai a gyermekcsoport udvaron tartózkodása idején. 
Egészséges életmódra nevelés változása a  Pedagógiai Programunkban. 
 Ezeken a hospitálásokon szívesen vesznek részt a dadus nénik. Megismerik egymás 
munkáját, átveszik, beépítik a látott jó gyakorlatot. Ezen továbbképzést óvodánkban a 
következő  nevelési évben is folytatjuk. 
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5.2 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk: 
- Szeptemberi óvodanyitogató őszi családi nap szervezése 
- Kiskertek alakítása a környezettudatos nevelés jegyében 
- Gyermekjóléti esetmegbeszélések, szorosabb együttműködés megvalósulása a szolgálat 
munkatársaival. 
- Ovi Tábor szervezés  
 

6. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 

6.1 Statisztikai adatok a gyermekvédelmi nyilvántartásban szereplő gyermekekről 
 
 

„Értékesebb örökséget nem hagyhat gyermekeire a szülő, mint ha mindennap áldoz 

rájuk pár percet.”     O. A. Battista 

 

Statisztikai adatok a Gyáli Tulipán Óvodába járó gyermekekről. 

 
 

Statisztikai adatok jellege 
 

2014.  
Szeptember / fő 

 

 
2015. 

Január / fő 
 

 
2015. 

Május 31. / fő 

Óvodánkba járó gyermekek 
száma 

 
249 

 
266 

 
269 

Csoportlétszám 
Átlagosan 

 
25 

 
27 

 
27 

 
Hátrányos helyzetű 

 
7 

 
8 

 
7 

Halmozottan Hátrányos 
Helyzetű 

 
21 

 
22 

 
24 

 
Nagycsaládos 

 
67 

 
56 

 
70 

 
Tartós beteg 

 
4 

 
3 

 
3 

 
Rendszeres gyermekvédelmi 

 
65 

 
63 

 
63 

Átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermek 

 
3 

 
2 

 
2 

 
SNI gyermek 

 
6 

 
6 

 
10 

Gyermekét egyedül nevelő 
szülők száma 

 
22 

 
25 

 
24 

Pedagógiai vélemények 
kiadása 

-Nevelési Tanácsadó felé 
-Szakértői Bizottság felé 

-Bíróság felé 
-Egyéb hivatalos szerv felé 

 
 
 
3 

 
 
 

19 

 
 
 

24 
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Bírósági eljárás 

 
3 

 
3 

 
1 

 
Gyámmal rendelkező gyerek 

 
4 

 
4 

 
4 

Bírósági végzéssel 
rendelkezők száma 

 

 
2 folyamatban 

 
2 

 
2 

Gyermekjóleti szolgálat által 
védelembe vett gyermekek 

száma 

 
0 

 
1 

 
1 

Megtett jelzés a gyermekjóléti 
szolgálat felé 

 
1+ 2 folyamatban 

 
5 

 
5 

Kért segítségek formája 
 
 

- Írásos módon történő segítségkérés 
- Fogadóóra 
- Értekezleten való szóbeli segítségkérés 

 
Családlátogatások száma 

 
57 

 
69 

 
69 

 
A gyermekvédelmi felelőssel 

és a Gyermekjóléti szolgálattal 
való kapcsolattartás, 

együttműködés minősége 
(pedagógiai kérdőív alapján) 

 
 
 

Kiváló 

 
 
 

Kiváló 

 
 
 

Kiváló 

 

A kért segítségek formája: 

- Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás, konzultáció, javaslatok kérése 

- Védőnői tisztasági vizsgálatok kérése és tájékoztatások 

- Gyermekvédelmi felelőssel való konzultáció, fogadóórákra való behívás, egyeztetés  

( az óvodapedagógusok részéről ) 

- Óvodai pszichológussal való információ megosztása, cseréje 

6.2. A megtett intézkedések: 

- Az év elei értekezleten, pedagógusok tájékoztatása a gyermekvédelmi jelzőrendszerről 

- Gyermekvédelmi felelős részvétele minden óvodai csoport szülői értekezletén. Szülők 

tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős munkájáról. Segítség felajánlása, fogadóóra 

időpontjainak és elérhetőségeknek megadása.  

- Felmérni a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, családi 

körülményeiket. 

- Folyamatos csoportlátogatások, óvodapedagógusokkal való konzultációk. 

- Szakmaközi értekezleteken való részvétel. 

- Kapcsolattartás a védőnői hálózattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 
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- Pedagógusok figyelmének felhívása, hosszabb idejű távolmaradás esetében jelezni kell 

a gyermekvédelmi felelősnek, illetve közösen felvenni a kapcsolatot a szülőkkel. 

- Gyermekvédelmi adatlapok kitöltése a csoportokban. 

- Hiányos, vagy rendezetlen ruhaneműk pótlása illetve cseréje. 

- Higiéniai szokások tudatosítása a gyermekekkel, ezzel közvetett módon a szülőkkel is. 

- Fokozott figyelem felhívása, a 100%-ban térítésmentes étkezés lemondásának 

fontosságára. 

- A különleges bánásmódot igénylő (cukorbeteg, ételallergiás, ekcémás) gyermekeknek 

kiemelt figyelem megadása. 

- Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval és a Szakértői Bizottsággal. 

 

6.3. A felmerült gyermekvédelmi esetek jellege: 

- Higiéniai szokások kialakítása, segítségnyújtás 

- Tanácsadás 

- Segítségkérése pénzbeli támogatás megigényléséhez 

 

A 2014/15-ös nevelési évünkben többször is felütötte fejét a hajtetű gyermekeink között. 

Ilyenkor diszkréten felhívtuk a szülőket és tanácsokat adtunk a bogár, illetve a serkék 

kiirtására. Átlagosan a gyermekek 2 hetet tartózkodtak otthon ilyen esetekben, majd védőnői 

igazolással érkeztek óvodába. A többi szülőt is figyelmeztettük ilyenkor, hogy 

elővigyázatosságból kezeljék le gyermekük haját. A hajtetűvel rendelkező gyermekek nevét 

anonim módon kezeltük, ezzel is megelőzve az ujjal mutogatást és kiközösítést.  

A kapcsolattartás, az együttm ködés jellemzése a jelzőrendszer tagjaival, kiemelten a 

Gyermekjóléti Szolgálattal: 

 

 Óvodánkba a 2014/2015-ös nevelési évben havi rendszerességgel ellátogat a 

Gyermekjóléti Szolgálat egyik munkatársa. Ezen alkalmakon lehetőségük nyílik a 

pedagógusoknak a csoportokban fellelhető problémákra megoldási javaslatokat találni, 

segítséget kérni.  

Egy-egy értekezleten minden óvónő páros legalább egyik tagja részt vesz. Előre készülnek 

a pedagógusok bizonyos esetekkel, amelyekkel kapcsolatban kérdésük merül fel. A 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa tanácsokkal próbálja ellátni a pedagógusokat. 
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Nagyon hasznosnak találjuk ezeket a megbeszéléseket, hiszen itt alkalmunk nyílik más 

szemszögből is megvilágítani az eseteket, illetve újabb ötletekkel gazdagodhatunk. 

 Új kapcsolattartási formát alakítottunk ki a Gyermekjóléti Szolgálattal.  Óvodánk 

egyik csoportjába 2 hetente délelőtt, játékos foglalkozásokat tartanak a szociális 

munkások, ahol a másság elfogadására illetve a bizalmi kapcsolat alakítására ösztönzik a 

gyermekeket. 

A pedagógusok pozitívan fogadják a lehetőséget, amely segítségével tovább erősödik a 

gyermekek társas kapcsolata. 

Elért eredmények: 

 A havi rendszerességgel megtartott értekezlet sokban segítette munkánkat. Ilyenkor az 

óvónőpáros egyik tagja jelent meg, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat egyik munkatársa. 

Kötött és kötetlen beszélgetések folytak. Mindenki elmondhatta saját tapasztalatát, 

véleményét és meglátásait. Sokat tudtunk egymásnak segíteni és a kollégák figyelmét is 

sikerült felkelteni.  

Az előző nevelési évhez képest több jelzés érkezett, fogadóórákra látogattam el, ahol a 

kolléganőknek és a szülőknek is igyekeztem segíteni. A csoportlátogatások alkalmával én is 

nagyobb betekintést nyertem egy-egy csoport életébe és esetleges problémáiba.  

Hiányosságok, problémák: 

 

- Több csoportból is érkezett jelzés, miszerint az ebédek lemondásával továbbra is több 

helyen probléma van. Bár a szülői értekezletek alkalmával én és kolléganőim is 

felhívták a szülők figyelmét, (Házirend) 

- A betegségek leigazolása is gondot jelentett a nevelési évben. A szülők sokszor 

elfelejtik az 1-2 napos hiányzást bejelenti, illetve leigazolni. Az orvosi igazolások 

sokszor helytelenül vannak megírva vagy teljesen kitöltetlenek. Több esetben a 

gyermek még meg sem gyógyult, amikor ismét az óvodába érkezik.  

- Problémaként jelentkezett több esetben, hogy év közben megváltozott a szülő 

elérhetősége, a pedagógusok pedig nem érték el a szülőket a megadott 

telefonszámokon, amikor napközben megbetegedést észleltek, magas lázzal kísérve.  
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Javaslatok, ötletek a következő nevelési évre: 

 

- Az év eleji szülői értekezleteken még jobban nyomatékosítani a szülők felé 

kéréseinket ( ebéd lemondása, igazolások, elérhetőségek ).  

- Védőnő felkérése, hogy tartson tájékoztatást az óvodában felmerülő panaszokról és 

azok kezeléséről. ( hajtetű, ekcéma… ) Véleményem szerint sok óvónőnek segítségére 

lenne ez a fajta információ átadás.  
62 

- Kolléganők figyelmének felhívása a szülők adataiban bekövetkezett változások 

pontosabb, naprakészen tartása, ennek fontosságára a szülők figyelmének felhívása.  

Csikós Fanni 

Gyermekvédelmi felelős 

 
 

7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 
7.1. Az óvoda közösségi rendezvényei 
 

Képek a mindennapjainkból: 
 

  
 
 

    
 
2015 09. 20.-án megrendeztük óvodánkban őszelő családi rendezvényünket. 
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Szürettel, egészségsátorral, kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal színesítettük ezt a 
napot. 
 
 

     

63 

 
 
Zene Világnapja 
 Ezen a napon ismerkedhettek meg, a legkisebbek az egész óvoda gyermekcsoportjával, ahol 
együtt énekeltek, dalos-játékokat játszottak. 
 
 
 
 

    
 
Hagyomány őrző Márton nap 11.06. 
 
A választható foglalkozáson résztvevő szakkörös gyerekek egész óvodának bemutatták 
Márton napi népi játékot. 
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Mikulás 12.05, Karácsony 11.17. 
 
Idén is, eljött hozzánk a várva várt Mikulás a gyerekek, felnőttek nagy örömére. 
Hagyományainkhoz híven az igazi Karácsonyt várva teltek az adventi napok az óvodánkban. 
 

    
      
közös óvodai előadáson vehettek részt kicsik, nagyok egyaránt, Marcipán Cica interaktív 
előadásán. 
Óvodai Farsang is egész óvodát érintő eseményünk. 

   
 
Hagyomány Óvodánkban a Húsvéti készülődés 
A meghirdetett felhívásunkra nagyon sok családban készültek a szebbnél szebb asztaldíszek, 
amelyeket mindenki, akár ötletként is hazavihetett, hogy saját otthonában gazdagíthassa 
ennek az ünnepnek a tartalmát. Köszönjük valamennyi család részvételét, s azt, hogy 
színesítette alkotásával az óvodai életünket. 
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Nagyon sok rajzpályázatra neveztek be idén gyermekeikkel az óvó-nénik, amelyekkel 
gyermekeink kreativitása fejlődött. Büszkék vagyunk rájuk. 
 
 

     
 
 
Nevelőtestületünk második éve csatlakozott az Országos Te Szedd mozgalomhoz. 
Célunk, hogy felhívjuk Városunk lakóinak, Óvodásainknak a figyelmét, hogy 
lakókörzetünkért mi mindannyian tehetünk. Reméljük, hogy a jövőben sok Gyálon élő család 
csatlakozni fog ehhez a kezdeményezéshez. Nevelőtestületünk fontosnak tartja a személyes 
példamutatást. 
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Nemzeti Összetartozás Napja 
 
Hagyomány Óvodánkban, amely szülői támogatás nélkül nem jöhetne létre, hiszen ez a nap 
különleges, már csak az öltözékünk miatt is. 
 

       

66 

 
 
Kiskertek alakítottunk ki minden csoport számára az idei tanévben, ahol a gyermekek 
megismerkedhetnek cselekvő módon a környezetünk tevékeny alakításával. 
 

 
Évközi programjaink: 
Bábszínházi látogatások 
 
A bérlet ára 2500 Ft volt, ami három előadást tartalmazott. A megadott időpontra óvoda 
szinten 170 szülő kérte gyermekének a bérletet. A 170 bérlet mellé a színház  
17 kedvezményes  kísérőjegyet biztosított.  
 
7.2. Zöld Óvoda, Madárbarát óvoda 

 

A Zöld Óvoda  
és  

Madárbarát Óvoda  
projektek megvalósulása  

a 2014/2015-ös  
nevelési évre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinátor: Székely Beáta 
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  óvodapedagógus 
Eredményeink, fejlesztéseink a 2014/2015-ös nevelési évben:  
 
9 2014 decemberében elnyertük a Zöld Óvoda címet, amit 2017. december 31-ig 

használhat intézményünk. Ahhoz, hogy ezt a címet tovább is viselhesse óvodánk, 2017 
szeptemberéig másodjára is pályáznunk kell.  

9 2014 októberében benyújtott pályázatunkat elfogadták, így elnyertük a Madárbarát 
Óvoda címet is, mellyel megvalósult az első Zöld Óvodai célkitűzésünk.  

 2015 márciusában nevelőtestületünk megszavazta az óvodai konyhakertek 
külalakjára vonatkozó tervet, így karbantartóink segítségével már ebben a hónapban 
elkezdhettük a talaj lazítását, felkészítését az ültetésre.  

9 2015 áprilisától folyamatosan szedjük és kóstoljuk a retket, újhagymát, de már érik a 
paprika, paradicsom, fejesedik a saláta és a karalábé, nő a borsó, a cukkini és a többi 
zöldség is a gyerekek és nevelőik nagy örömére.  

 
Képzések 

x 1 óvodapedagógus vett részt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által 
szervezett Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projekt keretében 
szervezett információs napon, 2014. május 29-én. Az eseményen a Zöld Óvoda 
hálózat és a jó gyakorlatok bemutatására került sor, prezentációk, fényképek, 
módszertani játékok bemutatásán keresztül. 

x A Humusz Szövetkezet mentorálta óvodánkat a Zöld Óvoda cím elnyerésében. A 
kapcsolatot a szervezettel 2 óvodapedagógus tartotta, akik személyesen is részt vettek 
egy megbeszélésen, ahol az óvodára vonatkozó kritériumokról, kérdésekről folyt a 
beszélgetés.  
 

Zöld jeles napok 
x Takarítási világnap – ehhez kapcsolódóan papírgyűjtést szerveztünk, ami sikeresen 

megvalósult: 3670 kg papírt gyűjtött a 10 óvodai csoport egy hét alatt 
x Állatok világnapja – hagyományos kiállítás a gyermekek és szüleik által készített 

állatos alkotásokból 
x Víz világnapja – csoportos szinten megvalósuló projektek 
x Föld napja – a konyhakertek és a virágos kertek szépítése, közös ültetés, valamint 

csoportos szinten megvalósuló projektek, második alkalommal is megrendezésére 
került a papírgyűjtés óvodánkban, melyen 4150 kg papírt gyűjtöttünk a szülők 
segítségével  

x Madarak és fák napja – kiállítás a gyermekek és szüleik által készített madaras 
alkotásokból, sajnos első alkalommal a vártnál kevesebb alkotás érkezett, de bízunk 
benne, hogy jövőre nagyobb érdeklődésre számíthatunk majd 

 
Erdei-óvoda, terepi foglalkozások 

x Szeptemberben 8 csoport látogatott el 3 nap alatt a helyi almáskertbe, ahol a gyerekek 
maguk szüretelték az almát hátizsákjaikba. A kirándulást szeretnénk minden évben 
megismételni, és a gyerekek nagy örömére hagyományt teremteni belőle.   

x A nyár folyamán egy 3 napos kirándulást szervez az óvoda a nagycsoportos gyerekek 
számára, melynek úti célja többek között a Margit-sziget. A kirándulás utolsó napján 
éjszakai sátorozásra is lehetőség lesz.  

x A TeSzedd Önkéntes szemétszedési akció immár második alkalommal valósult meg 
óvodánkban, melyen több mint 60-an vettek részt. Célunk az intézmény 
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környezetének megtisztítása, szülők, gyerekek és kollégák figyelmének felhívása a 
környezetünk védelmére.  

Gyermekek fejlesztésében elért pozitív változások 
 
Minden csoportban, már egészen 3 éves kortól nagy lelkesedéssel vesznek részt a gyerekek a 
kerti munkákban: magok ültetése, palántázás, locsolás - napi szinten, gazolás, a zöldségek 
növekedésének napi ellenőrzése, termények betakarítása, kóstolása. A nagyobb gyerekek 
felelősi rendszerben etetik az állatokat, versengenek, ki segítsen locsolni az óvónőknek.  
 
A foglalkozások során folyamatosan megjelenő, környezeti neveléssel kapcsolatos témák 
eredményeként a gyerekek fokozottan érzékennyé váltak élő környezetük megismerésében, 
védelmében, gondozásában. Örömmel vállalnak feladatokat az udvar és a kert gondozásában, 
ápolásában, a szemetet szelektíven gyűjtik, etetik a csoport háziállatait.  
 
10 csoportból 7-ben található akvárium, vagy terrárium: a gyerekek a pedagógusokkal 
közösen gondoskodnak az állatok etetéséről, tisztántartásáról.  
 

 Napocska csoport: akvárium halakkal 
 Katica csoport: akvárium halakkal 
 zike csoport: akvárium halakkal 
 Csillag csoport: szárazföldi teknős 
 Maci csoport: ékszerteknős 
 Delfin csoport: szárazföldi teknős 
 Virág csoport: ékszerteknős 

 
A nyári időszakban is megoldott az állatok ellátása a szülők bevonásával, ezért úgy érezzük, 
pedagógiai munkánk a környezeti nevelés terén a szülőkre is pozitív hatással van.  
 
Számos olyan témájú rajzpályázaton vett részt óvodánk, amelyek a környezetünk védelmével, 
szelektív hulladékgyűjtéssel, egészséges életmóddal kapcsolatosak.  
 
Több csoportban is fontosnak tartják az egészséges táplálkozás elsajátítását már 
kisgyermekkorban, ezért születésnapokon, egyéb óvodai ünnepeken a szülők bevonásával 
egészséges ételek kerültek az asztalra: aszalt és nyers gyümölcsök és zöldségek, magvak, 
köles golyó, 100%-os cukormentes gyümölcslevek, stb.  
 
Az óvodapedagógusok a szülőkkel konzultálva fokozottan figyelnek a már elhízott, vagy 
hízásra hajlamos gyermekek étkezésére.  
 
A csoportokban mindenhol szelektíven gyűjtjük a szemetet: külön tesszük a papírhulladékot, 
illetve a kinti kukákba helyezzük a műanyag palackokat. A szelektíven gyűjtött hulladék 
elszállításában nagy segítséget jelent, hogy havonta gyűjtik a városban a házak, intézmények 
elől a kihelyezett szemetet, zöld hulladékot.  
 
Ebben a nevelési évben nem sikerült az óvoda udvarán a komposztáló elhelyezése, bízunk 
benne, hogy a következő évben a város segítsége által lehetőségünk nyílik erre is.  
 
 
         Székely Beáta 
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óvodapedagógus, koordinátor 
 
 

8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 

Rajzpályázatok  2014/2015. –es nevelési évben 
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Rajzpályázatok 
 Rajzpályázat 

kiírója 
Pályázat 
témája 

Pályázat 
beadási 
határideje 

Pályázó 
csoportok 

Pályázó 
gyermekek 
létszáma, 
beküldött 
alkotások 

A pályázat 
eredménye 

1. Martonvásári 
Óvodamúzeum, 
Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola, 
Magyar Rajztanárok 
Országos Egyesülete 

Mi leszek, ha 
nagy leszek? 

2014.08.15 Halacska 
csoport 

1 gyermek, 
1 rajz 

Az elküldött 
rajz I. 
helyezést ért el 
a pályázaton 

2. KÖBE Biztonságos 
közlekedés a 
jövőben 

2014.09.30 Halacska 
csoport, 
Katica 
csoport, 
Delfin 
csoport 

7 gyermek, 
7 rajz 

Nem értünk el 
helyezést 

3. Székesfehérvári 
Vadmadárkórház 

Madarak, 
madármentés 

2014.11.28 Halacska 
csoport 

6 gyermek, 
6 rajz 

Nem értünk el 
helyezést 

4. Budapesti Ward 
Mária Általános 
Iskola és Gimnázium 

Egyszer volt, 
hol nem 
volt… 

2015.02.13 Delfin 
csoport, 
Katica 
csoport, 
Napraforgó 
csoport 

7 gyermek, 
8 rajz 

Minden 
résztvevő 
oklevelet 
kapott 

5. Vizbolt.hu, 
Internetpatika 

Víz és a 
fenntartható 
fejlődés 

2015.03.14 Napocska 
csoport, 
Delfin 
csoport 

3 gyermek, 
3 rajz 

Nem értünk el 
helyezést 

6. Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

Szelektív 
hulladék-
gyűjtés, 
környezet-

2015.03.16 Katica 
csoport, 
Delfin 
csoport, 

23 gyermek, 
23 rajz 

5 gyermek ért 
el helyezést:  
1 gyermek I.,  
2 gyermek II., 
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védelem Napraforgó 
csoport, 
Napocska 
csoport, 

zike 
csoport, 
Halacska 
csoport 

1 gyermek III. 
helyezést ért el 

7. Csigabiga 
Gyermekház 

Anyukám és 
én 

2015.03.31  zike 
csoport, 
Halacska 
csoport, 
Delfin 
csoport 
 

 15 
gyermek, 15 
rajz 

Nem értünk el 
helyezést 

8. HéttengerÉsz 
Játszóház 

Vízben élő 
állatok, 
Hajózás, 
Strand 

2015.04.10 Delfin 
csoport 

4 gyermek, 
4 rajz 

Nem értünk el 
helyezést 

9. Zala Megyei 
Rendőrkapitányság 

Biztonságos 
közlekedés 
gyermekszem
mel 

2015.04.10 zike 
csoport, 
Delfin 
csoport 

3 gyermek, 
3 rajz 

Nem értünk el 
helyezést 

 
 
A legeredményesebben a Halacska, a Delfin és az zike csoportba járó gyerekek szerepeltek: 
egy Halacska és egy Delfin csoportos kislány 1. helyezést ért el, míg két zike csoportos 
kislány második, egy kislány 3. helyezést ért el különböző pályázatokon. Az Arany János 
Közösségi Ház által meghirdetett intézmények közötti pályázaton a beküldött alkotások 
száma alapján második helyezést, ezzel együtt 50000 Ft értékű papír-írószer utalványt 
nyertünk.  
Nehézséget okozott a határidők betartása, ezért egy esetben le is maradtunk a pályázatról. Az 
idei évben minden pályázathoz szülői nyilatkozatot készítettünk, melyben kértük a szülők 
hozzájárulását a pályaművek beküldéséhez, szerencsére minden esetben támogatásra 
találtunk. Több olyan rajzpályázat is meghirdetésre került a kollégák számára, melyre nem 
készültek alkotások.  
A pályázatok nyomon követése, könnyebb adminisztrálása érdekében táblázat készült, melyen 
szerepel a pályázat kiírója, címe, beküldési határideje, valamint a pályázó gyermekek neve, 
csoportja, az általuk készített alkotások száma, címe. A korábbi évek hibáiból, tapasztalataiból 
tanulva, minden alkotást digitálisan is megörökítettünk az utókor számára (szkennelés, 
fotózás formájában), hiszen a pályaműveket nem küldik vissza. Óvodánk honlapján is 
közzétesszük a gyermekek által elért helyezéseket.  
A helyi újságban megjelent cikkekben is szerepel intézményünk: a sikeresen megpályázott 
Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda címekről, valamint a helyi, szelektív hulladékgyűjtés 
témában kiírt rajzpályázattal kapcsolatban.  
 
Innováció az elkövetkező évre 
A következő nevelési évben, a pedagógusok munkájának megkönnyítésére egy olyan táblázat 
készítése a cél, amin szerepelnek a pályázat kiírója által minden esetben kért adatok (gyermek 
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neve, óvoda elérhetőségei, stb.). A táblázatot a rajz hátoldalára felragasztva csak a gyermek 
adatait kell kitölteni.  
 
A csoportok pályázatokon való részvétele 
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További pályázatok 
 Pályázat kiírója Pályázat témája Leadási 

határidő 
Pályázat 
eredménye 

Pályázat 
eredménye 

1. Magyar 
Mezőgazdasági 
Múzeum 

Zöld Óvoda 
pályázat 

2014.09.05. Sikeres 
pályázat, a 
címet 3 évre 
elnyerte 
intézményünk 

87% 
Kihelyezett 
tábla az 
óvoda külső 
homlokzatán

2. Magyar 
Madártani és 
Természetvédelmi 
Egyesület 

Madárbarát 
Óvoda pályázat 

2015.01.12. Sikeres 
pályázat, a 
címet 
elnyerte 
intézményünk 

Kihelyezett 
tábla az 
óvoda külső 
homlokzatán

3. DM Nap 
gyermekei 

Tóni kenguru 
meséje 

2015.04.17. Eredményes 
pályázat 

Minden 
csoport 
naptejet, 
társasjátékot 
és színezőt 
nyert 

4. Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

Szelektív 
hulladékgyűjtés, 
környezetvédelem

2015.03.16 Az 
intézmények 
versenyében 
II. helyezést 
értünk el 23 
beküldött 
rajzzal 

Az 
intézmény 
50000 Ft 
értékű papír-
írószer 
utalványt 
nyert 
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Országos Gondolkodj Egészségesen! Program 
 
Óvodánk kilenc éve csatlakozott a programhoz 
Pedagógiai Programunk célkitűzéseibe illeszkedik az óvodásaink egészséges életmód 
szokásainak megalapozása, testi-lelki egészség fontossága. Ebben a nevelési évben is, az 
újonnan felvett gyermeknek osztottunk ki „egészségzsákokat”, melyeket örömmel fogadtak a 
szülők gyerekek. A zsákban található prospektusokban sok ötlet, felvilágosító cikk volt 
olvasható, mely segíti a mindennapokban az egészséges életmód szokásainak alakítását. 
 
 
Alapítvány 
 

Ebben a nevelési évben az alapítványnak bevétele, kiadása nem volt. Döntés született a 
kuratórium tagjainak lemondásáról. Nevelőtestületünkből 5 fő jelentkezett új kuratóriumi 
tagnak. Tapasztalatunk, a szülő kuratóriumi tagoknak érdeklődése aktivitása megszűnik, 
mihelyt gyermekük iskolás lesz.  
 
Alapítványunk folyószámláján 2015. 07 havi számla értesítő alapján 
 
Lekötött betét: 106 522Ft 
Felhasználható záró egyenleg: 342859 Ft 
 
9. Kapcsolatok más intézményekkel 
 
Iskolai közösségi szolgálat: Együttműködési megállapodást kötöttünk több középiskolával. 
A  6 diák az érettségihez kötelező 50 órás közösségi munkájukat teljesíthetik 
intézményünkben. 
 
Szakmai délelőtt a tanító nénikkel: minden évben tél végén szakmai bemutatót tartanak a 
nagycsoportok pedagógusai. Ezekre a foglalkozásokra szeretettel hívjuk a gyáli iskolákból a 
tanító néniket. k megismerkedhetnek óvodánk szokásaival, az óvó nénik módszertani 
eszközrendszerével. Ezek a szakmai találkozók sikeresek, hasznosak, sok jó szakmai 
tapasztalatot, ötletet vihetnek magukkal óvodánkból. 
 
 
Sportnap a Zrínyi Iskolában: tíz nagycsoportosunkkal sport rendezvényen vettünk részt. 
Ezen a délelőttön játékos ügyességi versenyeken keresztül ismerkedhettek a gyerekek leendő 
iskolájukkal. 
 
Zeneiskolások bemutatója: 2015. májusában látogattak el hozzánk. Évek óta hagyomány 
Óvodánkban ez a bemutató, melyen régi Tulipános gyermekeink is felléptek. Az interaktív 
előadás végén az ügyes nézők matricát kaptak ajándékba. Már több éve, magas azoknak a 
Tulipán óvodásoknak a száma, akik a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei lesznek. 
 
Látogatás az Ady Iskolában: sszel nyílt órákon veszünk részt az első osztályos volt 
óvodásainkat látogatjuk meg. Minden tavasszal az Ady iskolába beíratott nagycsoportosokkal 
iskolalátogatásra megyünk. Idén május 24 gyermekkel látogattunk el. A Tanító nénik 
körbevezették óvodásainkat az iskolában, megmutatták, mit hol találnak majd pl.: ebédlő, 
mosdó, tornaterem… stb. Mindenki beülhetett az iskolapadba, írhatott a táblára. A bátrabbak 
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énekelhettek, verselhettek. A magukkal vitt ajándékot átadták, viszonzásul ők is kaptak egy 
kis emléket. Végül az iskola udvarán lévő játékok kipróbálása maradt, melynek hatalmas 
sikere volt. 
 
 
Kapcsolattartás a Nagycsaládosok Egyesületével: Intézményünkben kihelyezésre kerülnek, 
minden nagycsaládosokat is érintő felhívások, programok, tájékoztatók. 
 
Kapcsolattartás Védőnői szolgálattal: évente három alkalommal jönnek. Tisztasági 
vizsgálatot végeznek a gyermekek között. 
 
Kapcsolattartás a Kertbarátok Egyesületével: Egy évben kétszer a Kertbarátok 
Egyesületének felkérésére nagycsoportosaink karácsonyi műsorral, tavasszal pedig anyák napi 
műsorral kedveskednek az időseknek.  
 



 

 

Tárgy: Javaslat a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás 
módjáról és szervezeti kereteiről való 
döntés meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1999. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a szociális, családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően 
jelentős módosításokról rendelkezik. A feladatellátás a „Kertváros” Önkormányzati Társulás minden 
tagönkormányzatát érinti és több lépcsős intézkedés megtételét igényli a jogszabályokban foglaltak végrehajtása 
érdekében. 

A tárgyban is jelölt jogszabályok módosításainak túlnyomó többsége 2016. január 1. napjától, majd 2017. és 
2018. január 1. napjától lesz hatályos, és ezzel a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás jelentősen átalakul. 

A törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy 
szolgáltató (család- és gyermekjóléti szolgálat) keretében működtethető, továbbá a jogalkotó bevezeti a család- 
és gyermekjóléti központ fogalmát és intézményét, amelyet a járásszékhely település lakosságszámtól 
függetlenül köteles működtetni, ellátási területe pedig a járás lakosságára terjed ki. Család- és gyermekjóléti 
szolgálatot az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező települések kötelesek biztosítani. A család- és 
gyermekjóléti központ a család- és a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a törvényben 
meghatározott többletfeladatokat lát el. A család- és gyermekjóléti szolgálat tehát kötelező önkormányzati 
feladatként jön létre. 

2016. január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladata ellátásának teljes 
integrációja veszi kezdetét azzal, hogy feladatmegosztás alakul ki a települési és a járási székhelyű 
önkormányzatok között, akként, hogy 2016. január 1. napjától az eddigi 2 szolgáltató 1 szolgáltatásként, illetve 
központként funkcionál majd. Az új feladatmegosztás kormányzati indoka az, hogy a feladatellátási 
kötelezettséggel bíró települési önkormányzatok feladatkörében maradjon a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatások biztosítása, a járásszékhely települési önkormányzat által működtetett család- és 
gyermekjóléti központ pedig ellássa a hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatkört és azon speciális 
feladatokat, amelyek különleges szaktudással rendelkező szakemberek bevonását igényli. 

Az Szt. tehát 2015. januárjától elrendelte a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozása szabályaként, 
hogy ezen ellátás biztosítására kizárólag egy szolgáltató hozható létre, az Szt. 64. § (6) bekezdés értelmében. A 
gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése irányába tett következő lépés a mostani (Szt. 136. § (8) bek.), vagyis, 
hogy 2016. január 1-jétől a családsegítés kizárólag a gyermekjóléti szolgáltatással integrálva, egy szervezeti és 
szakmai egységben működhet: 

x települési szinten (Alsónémedi, Bugyi, Gyál, Ócsa) család- és gyermekjóléti szolgálat, 

x járási szinten (járás székhely településként Gyál) családsegítő- és gyermekjóléti központ 
keretében. 

Lényegesnek tartom kiemelni, hogy a jogszabály továbbra is engedi a tárgyi feladatellátásra önkormányzatok 
társulásban való részvételét, mind a szolgálat, mind a központ esetében, sőt lehetőség van a területen kívüli 
települések ellátására is. 

A feladat-ellátási kötelezettség módosul, mivel 2016. január 1-jétől a családsegítés már nem lakosságszámhoz, 
hanem az Szt. 86. § (1) bekezdésében (mint kötelező önkormányzati feladat) írtak szerint biztosított. A 
családsegítés keretében folytatott tevékenységi körök az Szt. 64. § (4) bekezdés f)-i) pontjában írt pontosításán 
túl új feladatként jelenik meg pl. a szociális diagnózis készítése, amely az adott család szociális helyzetének 
átfogó vizsgálatát fedi le, melyből már levezethető a család szociális szolgáltatásokra való szükséglete, amely 
kötelező erővel bír a szolgáltatás nyújtójára jövő év január első napjától.  
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Az integráltan létrejövő szolgáltatás a Gyvt. szerint is települési szinten kötelező, attól függően, hogy járási, 
vagy települési szinten valósul meg. A szolgáltatás differenciáltan működik az alábbiak szerint: 

x települési önkormányzatok (tagönkormányzatok) kötelező feladata marad a lakóhely 
szintű minimumszolgáltatás és az általános segítő feladatok biztosítása, a Gyvt. 94. § (2a) 
bekezdése alkalmazásával lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot 
működtetni. 

x járási székhely települési önkormányzat (Gyál) feladatellátási kötelezettsége közigazgatási 
területén túl, kiterjed a járást alkotó települések lakosságára, melynek során a gyermekek 
védelmére irányuló tevékenysége végzéséhez hatósági feladatok kapcsolódnak (Gyvt. 94. 
§ (4) bekezdés) kötelező feladatként, a gyermekjóléti központ által, pl. a jelzőrendszeri 
munka megerősítése és összehangolása, speciális szolgáltatások biztosítása. 

Az Szt. 136. § (8) bekezdése értelmében létrehozott új szervezet a (9) bekezdésben rögzített határidők tartására 
kötelezett, ezért legkésőbb 2015. október 31. napjáig felül kell vizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti 
feladatok 2016. január 1. napjával hatályos új rendszerű ellátások módját, szervezeti kereteit, figyelemmel a 
Gyvt. 174. § (4) bekezdésében foglaltakra is, mivel 2015. november 30. napjáig kérelmezni kell a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, mellyel jogerős engedély birtokába lehet kerülni.  

A 2016. évi központ költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete tartalmazza a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ finanszírozási szabályait, melyet áttanulmányozva 
sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy az idei évhez viszonyítva ezen kötelező feladatok ellátásához nem 
biztosít kiegészítő támogatást a központi költségvetés, így lényegesen szűkösebb pénzügyi forrás fog 
rendelkezésre állni a többletfeladatok végrehajtására, ráadásul kevesebb számított létszám mellet. A szakmai 
létszámot (amely nem azonos a számított létszámmal) az idén ősszel megjelenő végrehajtási rendelet fogja 
szabályozni, amely a megváltozott feladatok differenciáltságához fog igazodni. 

 Szakmai tájékoztatás keretében fentieket Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 2015. szeptember 9-én egy 
rövid megbeszélés keretében felvázolta a tagönkormányzatok részéről megjelent jegyzőknek és az 
intézményvezetőnek. A témát körüljárva minden település képviselője úgy nyilatkozott, hogy szeretnék, ha 
továbbra is társulási formában m ködne az intézmény, mely intézmény jelenleg a szociális feladatok 
tekintetében a családsegítésen túl ellátja a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
és Gyál vonatkozásában a szociális étkeztetést is (az utóbbi 3 feladat tekintetben a finanszírozás nem 
változik), ellátja továbbá a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó alapellátást is. Jelenlévők arra a 
következtetésre jutottak, hogy várhatóan a kiegészítő normatíva összegével csökken a 2016. évi finanszírozás, 
ezt a kieső összeget kellene lakosságszám arányosan felosztani. Az intézményvezető elmondta, hogy a jelenlegi 
létszámmal megoldhatónak látja a törvényi szabályozás szerinti feladatok megkezdését és ellátását. Bugyi 
település vonatkozásában tisztázandó Dabas Város Önkormányzatának feladatellátása, kerülendő a feladatok, 
esetszámok duplikálását. A központ és a szolgálat feladatai tekintetében az intézményvezetőnek eljárásrendet 
kell kidolgoznia. A Gyáli Járáshoz tartozó települések közül Felsőpakony jelenleg nem tagja a”Kertváros” 
Önkormányzati Társulásnak. Felsőpakony elképzelései jelenleg nem ismeretesek, de a szeptember 9-i 
tanácskozáson felmerült, hogy csatlakozási szándékuk esetén fogadjuk őket. Összegzésül megállapították, hogy 
a kieső normatíva miatti finanszírozásra a végrehajtási rendeletek megjelenése után - a szakmai létszámok 
ismeretében – vissza kell térni. 

A fenti döntések, illetve a törvénymódosítás értelmében ahhoz, hogy 2016. január 1-jétől az új 
struktúrájú Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ jogszabály szerinti működése megkezdődjön, 
szükséges a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek döntése arról, hogy a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálatokra háruló feladatokat, a jelenlegi társulási formában, a társulás által fenntartott intézménnyel kívánják 
ellátatni, továbbá ebben az esetben: 

2015. október 31-ig szükséges 

x a Társulási megállapodás módosításának előkészítése, 

x a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ nevének megváltoztatása, alapító 
okiratának Szt. és Gyvt. szerinti módosításának előkészítése, 

x a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ intézmény átszervezése során az intézmény 
feladatai bővülnek, így az új feladatoknak és a szervezeti struktúrának megfelelően az 
intézményvezetőnek módosítania kell az intézmény szakmai programját, szervezeti és 
működési szabályzatát, házirendjét és egyéb szabályzatait. 

2015. november 30-ig szükséges 
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x az október 31-ig elkészített dokumentumok elfogadása a Társulási Tanács, illetve az egyes 
tagönkormányzatok által, 

x a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ módosított adatainak szolgáltatói 
nyilvántartásba való bejegyeztetése (működési engedély iránti kérelem előterjesztése), 

x a módosított adatok törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése,  

x feladatfinanszírozás 2016. évi költségvetési törvény szerinti lehívása stb. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. 
szeptember 24-ei ülésén meghozott 13/2015. (IX.24.) sz. határozatával (1. sz. melléklet) felkérte a 
tagönkormányzatok Képviselő-testületeit; határozzanak arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) jelentős módosításaiból fakadó megváltozott 
feladatokat továbbra is a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmény (jelenlegi 
neve:„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ) keretein belül, a jelenlegi személyi és tárgyi feltételekkel 
szeretnék elláttatni 2016. január 1-jétől. (A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 
szervezeti és szakmai egységben – m ködhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási 
szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.) 

Kérem a fentiek megvitatását és a határozat meghozatalát. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. 2016. január 1-jétől továbbra is a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 
fenntartott intézménnyel (az intézmény jelenlegi neve: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 
Központ) kívánja ellátatni a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a 
szociális étkeztetés biztosítását, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény jelentős módosításaiból fakadó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra és Központra 
háruló feladatokat; 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2015. október 5. 
 
 
 

Pápai Mihály  
polgármester 

 



1. sz. melléklet 

Szám: K/9949-8/2015. 

K I V O N A T 

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. szeptember 24. napján megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

„Kihagyva a kihagyandók.” 

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással – 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

13/2015. (IX. 24.) társulási tanácsi határozat 

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

1. felkéri a tagönkormányzatok Képviselő-testületeit; határozzanak arról, hogy a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) jelentős módosításaiból 
fakadó megváltozott feladatokat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
(továbbiakban társulás) által fenntartott intézmény (jelenlegi neve:„Kertváros” 
Szociális és Családvédelmi Központ) keretein belül, a jelenlegi személyi és tárgyi 
feltételekkel szeretnék elláttatni 2016. január 1-jétől. (A családsegítés csak 
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – 
működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a 
család- és gyermekjóléti központ keretében.) 

2. döntött arról, hogy a kieső normatíva miatti finanszírozást a két törvény szakmai 
végrehajtási rendeletében szabályozásra kerülő részletes szolgáltatástartalom, 
valamint a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeinek ismeretében újratárgyalják; 

3. felkéri az elnököt, hogy keresse meg a Gyáli Járáshoz tartozó Felsőpakony 
Nagyközség Önkormányzatát is annak kinyilvánítása végett, hogy a település 2016. 
január 1-jétől saját maga látja el a család- és gyermekjóléti szolgálatra háruló 
feladatokat, vagy a Társulás által fenntartott intézménnyel láttatná el a Szt. és a 
Gyvt. változásaiból adódó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait. 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: a Társulás Elnöke 

Kmf. 

 Pápai Mihály s.k.  

 a Társulási Tanács Elnöke 

A kivonat hiteléül:  

Gyál, 2015. 10 05. 

 

Tamás Tímea 

jegyzőkönyvvezető 



 
 
 
 
 
                 Tárgy: Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges feladatok végrehajtásával kapcsolatosan. 

1.) A Nemzeti Sportközpontok és Gyál Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás megkötése 

2.) A 499/3 hrsz.-ú földrészlet telekalakítása (megosztása) során létrejövő ingatlan 
a Magyar Állam javára történő térítésmentes tulajdonba adására 

3.) A további szükséges feladatokkal kapcsolatos intézkedések 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során épülő tanuszoda építési helyszínének a T. Képviselő-
testület a 119/2014.(VII.16.) sz. határozatában a gyáli 499/3 hrsz.-ú 8392 m2 nagyságú (Pesti út 78-84.) ingatlant jelölte 
ki. 
  
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásáról szóló 1523/2015.(VII.31.) Korm. határozat 
2. és 3. pontja kimondja, hogy a Program építtetője, és a megvalósult létesítmény mindenkori üzemeltetője a Nemzeti 
Sportközpontok. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a „Tanuszoda telkekkel kapcsolatos megkeresés” tárgyú levelében (1. számú 
melléklet) jelezte, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy az osztott tulajdoni formák elkerülése érdekében a megépülő 
tanuszodák esetében a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok útján és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. bevonásával kezdeményezzen tárgyalást a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonba adása 
érdekében. A Magyar Állam tulajdonszerzése kizárólag a tanuszoda és a kapcsolódó létesítményeihez szükséges 
ingatlanrész tekintetében merült fel, így kizárólag akkora telek kerül tulajdonba adásra, amely elengedhetetlenül 
szükséges a tanuszoda elhelyezéséhez. 
 
Előzőek alapján a Nemzeti Sportközpontok tanuszoda projektvezetője Dala Tamás Úr megküldte az NFM által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás tervezetet és mellékleteit (2. számú melléklet). Az együttműködési 
megállapodás javítása, véglegesítése a felek között folyamatban van, azt az előterjesztésemhez a későbbiekben 
csatolom. A megküldött együttműködési megállapodás tervezet (1. számú melléklete/A-2) rajzi melléklete határozza 
meg a tervezett telekalakítás megosztás határát és a kialakuló, Magyar Állam tulajdonába kerülő ingatlan (3986 m2) 
területét.  

 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezett tanuszoda építését a Nemzeti Sportközpontok kérelme alapján 
a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala Építésügyi Osztálya a PE-08/D/EP/369-21/2015 iktatószámú 
határozatával engedélyezte. Tárgyi építési engedélyt és az építési engedélyezési tervdokumentációt tájékoztatásul az 
előterjesztéshez csatolom. (3. és 4. számú melléklet) 
 
A tervezett beruházás során vannak olyan költségek, amelyek már ez évben jelentkeztek, illetve jelentkeznek és a 
tervezett beruházás megvalósításának rugalmas és folyamatos biztosítása érdekében célszerű azokat soron kívül 
rendezni. Ilyenek: a tervezett telekalakítás várható költségei, az ingatlan villamosenergia-ellátásának a költsége. Az 
ELM  Hálózati Kft. megküldte a Hálózat létesítési megállapodás (5. számú melléklet) általuk aláírt tervezetét, amely 
alapján a csatlakozási díj bruttó 2 365 248- Ft.  
 
Az együttműködési megállapodás és mellékletei rögzítik a felek feladatait. Többek között a létesítményhez kapcsolódó 
parkoló megépítése is Önkormányzati beruházási feladat.  A parkoló és a Pesti út között megmaradó területrészen 
célszerű lenne egy pihenőpark, esztétikus zöldterület létrehozása.  A kialakítandó park és a Tanuszoda beruházás 
egyidejű megvalósításával a tömb kialakítása befejeződhet és városunk egyik kellemes és üde színfoltja, büszkesége 
lehet.  
  
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
 
I. számú határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  

a.) a Nemzeti Sportközpontokkal a Gyáli Tanuszoda létesítésének előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
feladatok elvégzése és együttműködésük szabályozása érdekében EGYÜTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST 
köt a kérelemhez mellékelt javított együttműködési megállapodás tervezet és mellékletei szerint 



b.) felhatalmazza a Polgármestert az EGYÜTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az aláírására 
 

Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. 
 
II. számú határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
a.)        a tanuszoda építésének helyszínéül korábban kijelölt, tulajdonába lévő gyáli 499/3 hrsz.-ú 8392 m2 nagyságú 

(Pesti út 78-84.) ingatlan tanuszoda felépítéséhez szükséges - a határozat mellékletét képező az NSK által 
megküldött együttműködési megállapodás tervezet (1. számú melléklete/A-2) rajzi melléklete alapján - 
telekalakítási eljárás alapján létrejövő 3986m2 területű ingatlant (továbbiakban: ingatlan) térítésmentesen a 
Magyar Állam tulajdonába adja.  

              A tulajdon-átruházás közfeladat ellátása céljából az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással történik 
x A sportról szóló 2004.évi I. törvény 49.§ c) és i) pontja 
x A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.(VI.6.) Korm. rendelet 112.§ (1) 

bekezdésének d) pontja 
b.)           nyilatkozik arról, hogy az ingatlan kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló 

        törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz, vagy ezek finanszírozási forrásának 
        biztosításához, 

              vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges, 
c.)          nyilatkozik arról, hogy az ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába, 
d.)          felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. 
 
III. számú határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
a.) a tervezett tanuszoda beruházás 2015. évben várható, az EGYÜTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

teljesítéséből adódó önkormányzati költségeire 5.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a 2015.évi 
költségvetés 5. számú mellékletében szereplő általános tartalék keret terhére, 

b.) a tervezett beruházással kapcsolatosan várható további költségeit a 2016. évi költségvetés tervezésekor 
veszi figyelembe, 

c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanuszoda parkolója, valamint a parkoló és a Pesti út közötti 
területen pihenőpark és zöldterület tervezésére kérjen három árajánlatot, 

d.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  többséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                            Ifjúsági és Sport Bizottság  
 

Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 

Gyál, 2015. október 12. 
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van, az előirányzat rendelet módosítást igényel.                                 
 
 
                                                                                                                              Diera Éva 
                                                                                                             Pénzügyi és Adó Irodavezető 
 

Mellékletek:  
1 pld. Nemzet Fejlesztési Minisztérium megkeresése 
1 pld. Az NFM által jóváhagyott együttműködési megállapodás tervezete és mellékletei  
1 pld.  Javított együttműködési megállapodás tervezet és mellékletei (később kerül kiküldésre) 
1 pld. PE-08/D/EP/369-21/2015. számú építési engedély 
1 pld. Tanuszoda építési engedélyezési tervdokumentáció 
1 pld ELM  Hálózati Kft.-vel kötendő Hálózat létesítési megállapodás tervezett 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

(1) a Nemzeti Sportközpontok 
székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.  
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152 
adószám: 15598158-2-42 
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01 
képviseli: Kovács Norbert . főigazgató 
 
mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „NSK”), továbbá a 

 
(3) [Önkormányzat] (cím: [*]; törzsszám: [*]; adószám: [*]; statisztikai számjel: [*]; képviseli: 

[*]) 
 

mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),  
 
(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények 

1.1.1 A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) számú határozatával (a továbbiakban: 
Korm. határozat) egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program (a továbbiakban: „Program”) keretében megvalósításra kerülő tanuszodák, 
tornatermek és új tantermek építtetője az NSK legyen. 

1.1.2 Az Önkormányzat per- teher- és igénymentes, 1/1 arányú tulajdonában áll a [*] helyrajzi 
szám alatt [*] m2 területtel nyilvántartott, [*] megjelölésű, természetben a [*] alatt 
található ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) 

1.1.3 A Felek megállapítják, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1. és 2. melléklete alapján a Program részeként az Ingatlanon a jelen 
Megállapodás 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott köznevelési 
infrastruktúra-bővítő beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) valósul meg. A Beruházás 
keretében az Ingatlanon egy új tanuszoda (a továbbiakban: „Létesítmény”) kerül 
megépítésre az NSK által. A Beruházás megvalósításához szükséges műszaki 
együttműködés részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy 
az NSK jogosult a Beruházás műszaki leírását a jelen Megállapodás megkötését követően 
módosítani, kiegészíteni, illetve megváltoztatni, amely nem minősül a jelen Megállapodás 
módosításának. A jelen pont szerinti Beruházás a Korm. határozat 1. pontjával 
összhangban állami beruházásként, kizárólag központi költségvetési forrásból valósul 
meg, amelynek a megvalósításában azonban az Önkormányzat is részt vállal a jelen 
Megállapodásban foglaltak szerint. 

1.1.4 A Kormány a Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy az osztott tulajdoni formák 
elkerülése érdekében a Program során megépülő tanuszodák esetében a nemzeti fejlesztési 
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miniszter a Nemzeti Sportközpontok útján és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával, a belügyminiszterrel 
együttműködve egyeztetéseket kezdeményezzen az érintett önkormányzatokkal a 
beruházással érintett ingatlanok állami tulajdonba adása érdekében, továbbá egyetértett 
azzal, hogy a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába és a Nemzeti 
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön a létesítmények mindenkori működtetésének 
kötelezettségével. A Beruházáshoz szükséges Ingatlan állami tulajdonba vételét az 
Önkormányzat az MNV Zrt-nél kezdeményezi.  

1.1.5 Az Önkormányzat az 1.1.3. pont szerinti Beruházás gyors és zavartalan előkészítése és 
sikeres megvalósítása érdekében együttműködik az NSK-val és az MNV Zrt.-vel. 

1.2 Definíciók 

Jelen megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

(a) „Beruházás” a Megállapodás 1.1.3. pontjában meghatározott jelentéssel bír; de 
nem foglalja magában az 1. számú mellékletben jelölt Önkormányzati 
feladatokat; 

(b) „Beruházás Összköltsége” jelenti a Beruházás megvalósításának tervezett nettó 
összköltségét, amely magában foglalja az NSK-nál felmerülő 
projektmenedzsment költségeket is; de nem foglalja magában az 1. számú 
mellékletben jelölt Önkormányzati feladatok költségét; 

(c) „BMSK” jelenti a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336), amely Korm. 
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Beruházás lebonyolítójaként és műszaki 
ellenőreként, valamint a 4.3.2. pontban foglaltak szerint a Beruházás hivatalos 
közbeszerzési tanácsadójaként jár el; 

(d) „Ingatlan” a Megállapodás 1.1.2. pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

(e)  „Jelenlegi Tervek” jelenti az Ingatlan jelen Megállapodás megkötését 
megelőzően készített valamennyi építészeti-műszaki és megvalósulási 
tervdokumentációját; kivéve az NSK által készített terveket; 

(f) „Közbeszerzési Eljárások” jelenti az NSK által a Beruházás megvalósítása 
érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat és „Közbeszerzési Eljárás” 
jelenti a Közbeszerzési Eljárások bármelyikét; 

(g) „Létesítmény” a Megállapodás 1.1.3. pontjában meghatározott jelentéssel bír; de 
nem foglalja magában az 1. számú mellékletben rögzített Önkormányzati 
feladatok eredményét; 

(h) „Megállapodás” jelenti a jelen együttműködési megállapodást annak valamennyi 
mellékletével együtt; 

(i)  „Mötv.” jelenti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényt; 

(j) „Program” a Megállapodás 1.1.1. pontjában meghatározott jelentéssel bír; 
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(k) „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt; 

(l) „Vállalkozási Szerződés” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része 
megvalósítására a Vállalkozóval kötött szerződést; 

(m) „Vállalkozó” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az 
NSK-val és az Önkormányzattal szerződést kötő vállalkozót. 

1.3 Értelmező rendelkezések 

1.3.1 A jelen Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés 
hiányában: 

(a) a „melléklet” a Megállapodás mellékletére való hivatkozásként értelmezendő; 

(b) a „Megállapodásra” vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő 
hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a Megállapodás vagy, az 
esettől függően, a más szerződés vagy dokumentum hatályos változatára 
vonatkozik; 

(c) a „személy” természetes és jogi személyt, természetes és/vagy jogi személyek 
társulását, bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormányszervet 
illetve önkormányzatot vagy ezek önálló hatáskörrel bíró szervezetét vagy 
ügynökségét és bármely más jogi vagy nem jogi személyt is jelent; 

(d) a „felek” a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés vagy 
jegyzőkönyv megkötésében illetve felvételében részt vevő felekre való 
hivatkozásként értelmezendő, akik nem feltétlenül egyeznek meg a jelen 
Megállapodást megkötő Felekkel; 

(e) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a 
mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra 
vonatkozik. 

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA 

2.1 A Megállapodás célja 

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
feladatok elvégzése és együttműködésük szabályozása érdekében kötik. 

2.2 A Megállapodás tárgya 

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével, 
finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos 
feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit. 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

3.1 A Felek általános kötelezettségei 

3.1.1 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás előkészítésében, 
tervezésében és megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint - 
szükség esetén a jelen Megállapodás keretein kívül is - közreműködik. A Beruházás 
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ütemterv szerinti megvalósulása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK-val, 
valamint az NSK által kijelölt személyekkel (ide értve a BMSK-t, a Vállalkozót) 
együttműködik. 

3.1.2 Az Önkormányzat a Beruházás Ingatlanon történő megvalósításához – figyelembe véve az 
Ingatlan állami tulajdonba adását is - a jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul 
hozzájárul. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósításhoz és a jelen Megállapodás 
teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával és az elkészült tervekkel, valamint a 
hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást 
késedelem nélkül, haladéktalanul kiadja, valamennyi szükséges döntés meghozatalát 
késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb módon 
kezdeményezi, amennyiben jogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget vállal a szükséges 
döntések meghozatalára is.  

3.1.3 Az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Megállapodás megkötése, továbbá a 
Beruházás megvalósítása az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött 
támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az 
Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és – a 3.3.6. pont szerinti 
telekalakítás szükségessége kivételével – az Ingatlan jogi státusza – az Ingatlan 
tulajdonjogának jelen Megállapodás szerinti állam javára történő átadását is figyelembe 
véve - lehetővé teszi a Beruházás megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben 
az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatossága utólag valótlannak bizonyul, úgy az 
ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Önkormányzat köteles 
viselni. 

3.1.4 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy megszüntetését 
kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi kötelezettségvállalásába 
ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a korábbi kötelezettségvállalás 
módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással 
vagy más egyéb módon az előálló állapotot a jelen Megállapodásban foglalt 
kötelezettségvállalások változatlanul hagyása mellett megszüntetni. 

3.1.5 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 
jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 
egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék. 

3.1.6 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult 
kapcsolattartót jelölnek ki, amelyet jelen megállapodás 8.2.1. pontja tartalmaz. A 
kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és 
koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a 
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus 
levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a 
változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják 
egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása esetén a 
Megállapodás módosítása nem szükséges. 

3.1.7 Amennyiben a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban az NSK 
egyeztetést tart, és erre az egyeztetésre az Önkormányzatot is meghívja, az Önkormányzat 
vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál. 

3.1.8 Az NSK vállalja, hogy az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, 
kéréseit egyetértése esetén a lehetőségeihez mérten figyelembe veszi, döntési hatáskör 
hiányában a döntésre jogosultnak továbbítja. 



 
 

 6 

3.1.9 Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen 
Megállapodás módosítása válik szükségessé, úgy  

(a) a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezi, 
vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek 
fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozza, és 

(b) minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy a Felek 
Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék. 

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 

3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 
olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás ütemterv szerinti megvalósulását vagy a 
jelen Megállapodásból eredő jogaik gyakorlását vagy kötelezettségeik teljesítését 
akadályozza vagy veszélyezteti. 

3.2.2 Az Önkormányzat köteles a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatos 
vagy ahhoz szükséges, az NSK által írásban kért adatokat, információkat és 
dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül az NSK 
rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az 
arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és 
szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem 
állnak az Önkormányzat rendelkezésére, úgy haladéktalanul intézkedik azok más forrásból 
való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja az NSK-t. Amint a kért 
adatok vagy dokumentum az Önkormányzat birtokába kerülnek, azok továbbításáról 
haladéktalanul intézkedik. 

3.2.3 Az NSK vállalja, hogy a Beruházás helyzetével, az előkészítés várható előrehaladásával 
kapcsolatban negyedévente műszaki előrehaladási jelentésben ad tájékoztatást az 
Önkormányzat részére. 

3.2.4 Amennyiben az NSK és/vagy az Önkormányzat a jelen Megállapodásban meghatározott 
tájékoztatási kötelezettségüknek szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 
(öt) munkanapon belül írásban megerősíteni. 

3.2.5 Az Önkormányzat vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és 
az NSK-val történő közlésével elősegíti a Beruházás előkésztésével és megvalósításával 
kapcsolatos kérdések megválaszolását. 

3.3 Az Ingatlan és a Beruházás jogi sorsának rendezése; ingyenes állami tulajdonba adás 

3.3.1 Az Önkormányzat a jelen Megállapodás 1.1.4. pontjával összhangban visszavonhatatlanul 
hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlan, mint nemzeti vagyon a Beruházás megvalósítása 
érdekében térítésmentesen a Magyar Állam 1/1 tulajdonába – és az NSK 
vagyonkezelésébe - kerüljön az Mötv. 108. § (2) bekezdése alapján. Ennek érdekében az 
Önkormányzat vállalja, hogy 2015. október 15-ig megteszi a szükséges intézkedéseket – 
ide értve a 3.3.6. pont szerint esetleges telekalakítással kapcsolatos döntéseket és 
intézkedéseket is – és kiadja az állami tulajdonszerzéshez szükséges nyilatkozatokat. Az 
állam az ingatlan tulajdonjogát a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és i) pontja , 
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 112. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közérdekű feladat ellátása érdekében szerzi 
meg, azzal, hogy a létesítmény üzemeltetéséről egyaránt gondoskodik. 
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3.3.2 Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása az 
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, és az állami 
tulajdonba adás nem esik az Mötv. 108. § (3) bekezdése szerinti tilalom alá.  

3.3.3 Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Ingatlan nem tartozik a forgalomképtelen 
törzsvagyonába. 

3.3.4 A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan állami tulajdonba adása a Beruházás megvalósításának 
előfeltételét képezi. 

3.3.5 A Felek rögzítik, hogy – figyelemmel az Ingatlan állami tulajdonba adására – a Beruházás 
során megvalósuló Létesítmény tulajdonjogi szempontból az Ingatlan jogi sorsát osztja, és 
a Magyar Állam tulajdonába és az NSK vagyonkezelésébe kerül. 

3.3.6 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Beruházással kapcsolatban a jelen Megállapodás 
szerinti Ingatlanon további telekalakítás elvégzése szükséges, azt az Önkormányzat még az 
állami tulajdonba adást megelőzően elvégzi, és azt követően az így létrejött Ingatlan fogja 
az állami tulajdonba adás (és a jelen Megállapodás) tárgyát képezni. Ebben az esetben a 
telekalakítás kezdeményezéséhez szükséges változási vázrajz elkészítése során az 
Önkormányzat együttműködik az NSK és a BMSK munkatársaival. Az NSK nyilatkozik 
arról, hogy a kialakításra kerülő telek megfelel a tanuszoda fejlesztési program keretében 
megépítésre kerülő tanuszoda és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények elhelyezésére, 
üzemeltetésére, fenntartására. 

3.4 A Beruházás finanszírozása 

3.4.1 Az NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az NSK költségvetésében a Beruházás 
megvalósítására rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege [*],- Ft (azaz [*] forint), 
amely magában foglalja az NSK-nál felmerülő személyi és működési költségeket, továbbá 
a Vállalkozási Szerződésben előírandó tartalékkeret összegét is.. 

3.4.2 A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a 4.2. pont szerinti településrendezési 
eszközök elkészítésének, - ideértve a településrendezési eszköz tervezését is - 
módosításának és elfogadásának költségei, a telekalakítás költségei, továbbá a Jelenlegi 
Tervekkel – ide értve az azok alapján megvalósult építményeket is - kapcsolatos szerzői 
jogi kérdések Beruházás megvalósításához szükséges, és a Beruházás elvégzését minden 
további, esetleges szerzői jogi jogosulttól származó engedély, vagy jogdíjfizetési 
kötelezettség nélkül lehetővé tevő módon történő rendezésének költségei az 
Önkormányzatot terhelik. 

3.5 Az Önkormányzat Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei 

3.5.1 Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a Beruházás előkészítéséhez és 
megvalósításához az Ingatlan tulajdonba adását megelőzően harmadik személy 
együttműködése is szükséges, úgy ezen együttműködés biztosításáról gondoskodik. 

3.5.2 Az Önkormányzat köteles tűrni, hogy a jogszabályokban meghatározott ellenőrző szervek 
a Beruházás megvalósításához a központi költségvetésből nyújtott források 
felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul 
folytathassák, valamint köteles az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával 
jelen lenni, a szükséges dokumentumok, információk, adatok és fizikai eszközök 
átadásával az ellenőrzést segíteni és az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során 
együttműködni. 
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3.5.3 [TOVÁBBI ESETLEGES EGYEDI KÖTELEZETTSÉGEK, pl: az Ingatlanon fennálló 
esetleges terhek rendezésére vonatkozó szabályok, vagyonkezelői és egyéb fennálló 
jogviszonyok rendezése, stb.] 

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN 

4.1 Az Ingatlan felmérése 

4.1.1 A Felek megállapítják, hogy az Ingatlan állami tulajdonba adásához, továbbá a Beruházás 
megvalósításához szükség lehet az Ingatlan részletes felmérésére. Az Önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés lefolytatása érdekében az NSK előzetes 
megkeresése alapján hétköznapokon munkaidőben és szükség esetén hétvégén is lehetővé 
teszi az Ingatlan területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan 
elvégzését. Az NSK vállalja, hogy az Ingatlanra történő belépés iránti igényéről legkésőbb 
a belépés tervezett napját megelőző 2. (második) munkanapon értesítést küld az 
Önkormányzat részére. 

4.1.2 Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával 
segítséget nyújt az NSK részére az Ingatlan felmérésének elvégzéséhez. 

4.1.3 Az NSK mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmérési munkák ne okozzanak 
fennakadást. 

4.2 A településrendezései eszközök vagy azok módosításának elkészítése és elfogadása 

4.2.1 A Felek megállapítják, hogy a Beruházás megvalósításához szükség lehet a település 
településszerkezeti tervének vagy helyi építési szabályzatának elkészítésére vagy 
módosítására. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Beruházás 
megvalósítása a településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat elkészítését vagy 
módosítását igényli, az NSK erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 15 
(tizenöt) munkanapon belül megindítja a Beruházás megvalósításához szükséges új vagy a 
módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat egyeztetésére és 
elfogadására irányuló eljárást. 

4.2.2 A településrendezési eszközök fenti 4.2.1. pont szerinti elkészítése vagy módosítása esetén 
az NSK adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget 
nyújt az Önkormányzat részére az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi 
építési szabályzat elkészítéséhez. Az NSK az új vagy a módosított településszerkezeti terv 
vagy helyi építési szabályzat elkészítéséhez szükséges, az Önkormányzat által kért 
adatokat, információkat és/vagy dokumentumokat köteles az Önkormányzat írásbeli 
felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül az Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 

4.2.3 Az Önkormányzat vállalja, hogy az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy 
helyi építési szabályzat egyeztetésére olyan eljárási forma kerül kiválasztására, amely az új 
vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat lehető leggyorsabb 
egyeztetését és elfogadását teszi lehetővé. Az Önkormányzat ezen túlmenően törekszik 
arra, hogy az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat 
olyan időpontban kerüljön elfogadásra és lépjen hatályba, amely nem veszélyezteti a 
Beruházásnak a beruházási ütemtervben foglalt határidőben történő megvalósítását. 

4.2.4 Az NSK a gyorsabb ügyintézés érdekében kérheti, hogy a Beruházás megvalósítását 
szolgáló új vagy módosított településrendezési eszköz elfogadására irányuló eljárásban 
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csak a Beruházást szolgáló módosítások kerüljenek előterjesztésre, megtárgyalásra. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy igény esetén a kérésnek eleget tesz. 

4.3.       A Közbeszerzési Eljárásokkal kapcsolatos együttműködés 

4.3.1. A Felek megállapodnak, hogy a Beruházással összefüggő Közbeszerzési Eljárásokat 
ajánlatkérőként egyedül az NSK valósítja meg. 

4.3.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jóhiszeműen együttműködik az NSK-val 
az eljárás lebonyolításában, és teljes mértékben segíti az NSK-t az eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokban. 

4.3.3. Az Önkormányzat az ajánlatokat értékelő bíráló bizottságba jogosult egy tagot delegálni. A 
BMSK köteles az Önkormányzat képviselőjének esetleges különvéleményét az értékelésről 
szóló jegyzőkönyvben rögzíteni. 

4.3.4. Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során helyszíni bejárásra vagy helyszíni konzultációra 
kerül sor, úgy az Önkormányzat az Ingatlan állami tulajdonba adását megelőzően vállalja, 
hogy lehetővé teszi ezen eljárási cselekmények lebonyolítását, vagyis a szükséges mértékben 
biztosítja a technikai személyzet (pl.: belépést biztosító személyzet és műszaki 
információkkal rendelkező személy) helyszíni jelenlétét és az Ingatlan rendelkezésre állását. 

4.3.5. A közbeszerzési szerződéseket a Vállalkozóval az NSK köti meg.  

4.3.6. NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a Beruházással kapcsolatos helyszínrajz, illetve a 
Beruházással kapcsolatos önkormányzati feladatok leírását a Megállapodás 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

4.3.7. [EGYEDI MEGÁLLAPODÁSOK pl. itt rendezhető, ha az önkormányzati munkarészek az 
önkormányzat saját kivitelezésében és így saját beszerzésében valósulnak meg] 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS  MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

5.1 A beruházási ütemterv elkészítése 

A beruházási ütemtervet az NSK készíti el, amelyet véleményezésre megküld az 
Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a beruházási ütemterv kézhezvételétől számított 5 
(öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a beruházási ütemtervvel kapcsolatos 
észrevételeiről az NSK-t tájékoztatni. Az NSK az Önkormányzat szakvéleményében 
foglaltakat egyetértése esetén a beruházási ütemterv véglegesítése során figyelembe veszi. A 
beruházási ütemterv az Önkormányzatra nézve is kötelező. 

5.2 Az engedélyezési tervdokumentáció(k) és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

5.2.1 A Felek a Jelenlegi Tervekkel – amennyiben ilyenekkel az Önkormányzat rendelkezik - 
kapcsolatos szerzői jogi kérdések Beruházás megvalósítása érdekében szükséges 
rendezésének kötelezettségét, az ezzel járó költséget és felelősséget a Felek közötti 
együttműködés keretében az Önkormányzatra telepítik. Ezért az Önkormányzat vállalja 
olyan jogi környezet megteremtését, amely a Beruházás tervezését és megvalósítását 
lehetővé teszi. Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a Jelenlegi Tervek valamennyi 
szerzői jogi jogosultjától a Jelenlegi Tervek Beruházás megvalósításához szükséges 
felhasználására vonatkozó engedélyt, jogot megszerezi, és az ezzel kapcsolatos 
valamennyi költséget és díjat – amennyiben ilyen felmerül - megfizeti. Az Önkormányzat 
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közvetlenül felelős minden olyan követelés, igény, kár megtérítéséért, amely a jelen 
pontban foglalt kötelezettségének megsértéséből ered. 

5.2.2 Az Önkormányzat a rendelkezésére álló, az építési engedélyezési tervdokumentáció 
és/vagy a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat kérelemre köteles 
rendelkezésre bocsátani.  

5.2.3 Az Önkormányzat az adatigényléseket köteles a kérelem kézhezvételét követően 
legkésőbb 3 (három) munkanapon belül teljesíteni. Az Önkormányzat az adatszolgáltatás 
kellő megalapozottsága érdekében jogosult adatigénylésenként egy alkalommal új 
határnapot kérni, amelynek időtartama legfeljebb 5 (öt) munkanap lehet. 

5.2.4 Az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a kiviteli tervdokumentációt azok 
véglegesítését megelőzően az NSK véleményezésre megküldi az Önkormányzat részére. 
Az Önkormányzat a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapos 
jogvesztő határidőn belül jogosult a dokumentációra vonatkozóan szakvéleményt adni. Az 
NSK az Önkormányzat szakvéleményében foglaltakat egyetértése esetén az adott 
tervdokumentáció véglegesítése során figyelembe veszi. A tervdokumentáció az 
Önkormányzatra nézve is kötelező. 

5.2.5 [A TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS ESETLEGES KÖZÖS, EGYEDI FELADATOK 
RÉSZLETEZÉSE, itt szabályozható említés szintjén az önkormányzati munkarészek 
kérdése] 

5.3 A munkaterület átadás-átvétele 

5.3.1 Az Ingatlan - és azon belül a munkaterület – birtok átruházásának időpontját és feltételeit 
az Ingatlan állami tulajdonba adására vonatkozó megállapodás fogja tartalmazni. Ezen 
megállapodás eltérő rendelkezése hiányában az Önkormányzat a munkaterületet a 
munkavégzés megkezdésére alkalmas állapotban adja a Magyar Állam/NSK birtokába. 

5.3.2 Abban az esetben, ha a munkaterület átadása az Ingatlan állami tulajdonba és birtokba 
adása előtt történne, az Önkormányzat a tulajdonában és birtokában lévő munkaterületet az 
építkezés megkezdése előtt, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban, a 
munkavégzés megkezdésére alkalmas állapotban – a BMSK útján - átadja az NSK-nak. Az 
átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a Felek rögzítik a 
munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a Felek 
átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. A Felek rögzítik, hogy az átadás-
átvételt követően az NSK a munkaterületet jogosult a Beruházás megvalósítása érdekében 
ingyenesen használni. Amennyiben a Vállalkozónak történő átadást követően, illetve a 
kivitelezés alatt a munkaterületnek a Vállalkozó általi folyamatos birtoklása valamely, az 
Önkormányzat felelősségi körébe tartozó okból kifolyólag nem, vagy nem a Vállalkozási 
Szerződésben foglaltak szerint teljesül, az Önkormányzat felelős az ebből eredően 
felmerülő költségekért és károkért. Az NSK jogosult a fentiek miatt vele szemben (is) 
érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzattal szemben érvényesíteni. 

5.3.3 [EGYEDI KÖTELEZETTSÉGEK, itt rendezhető, hogy a munkaterületet munkavégzésre 
alkalmassá tétele mit takar pontosan] 

5.4 Munkaközi egyeztetések, koordinációk 

A beruházási ütemterv szerinti munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése 
érdekében a BMSK koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az 
Önkormányzat képviselőjét. 
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5.5 Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések 

5.5.1 A Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan állami tulajdonba adását megelőzően az NSK-t 
(vagy a Magyar Államot) a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében BMSK 
személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé 
felelősség nem terheli, így különösen nem felelős az NSK (vagy a Magyar Állam) a 
Vállalkozó (BMSK) által az Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az 
Ingatlanban okozott károkat, továbbá a Vállalkozó (BMSK) által harmadik személyeknek 
okozott károkért (pl.: személyi sérülés). 

5.5.2 Az 5.5.1. pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval 
(közreműködőivel) szemben érvényesíthetők. 

5.5.3 Az NSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló Közbeszerzési Eljárásban a 
közbeszerzésre irányadó jogszabályok keretei között arányos mértékű vagyon- és 
felelősségbiztosítás megkötését és fenntartását írja elő annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat esetleges kártérítési igényeinek érvényesíthetősége biztosított legyen. 

5.6 [A KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ESETLEGES KÖZÖS, EGYEDI FELADATOK 
RÉSZLETEZÉSE, itt rendezhető az esetlegesen önkormányzati saját hatáskörben és 
beszerzésben megvalósuló munkarészek kapcsán az együttműködés (munkaterület 
lehatárolás, vállalkozók koordinációja, stb.)] 

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS A BERUHÁZÁS JOGI SORSÁNAK RENDEZÉSE 

6.1 A Létesítmény átadás-átvétele 

6.1.1 A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a 
BMSK készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a BMSK meghívja az NSK, a 
Vállalkozó és az Önkormányzat képviselőit. Az Önkormányzat az átadás-átvételben 
javaslattételi joggal vesz részt. 

6.1.2 A Létesítmény átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben az NSK és a 
BMSK nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Létesítmény megfelel-e a Vállalkozási 
Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az 
átadás-átvételre. Amennyiben az Önkormányzat az átadás-átvétel során – részletes 
indoklással megjelölve az alkalmatlanság pontos okát – úgy nyilatkozik, hogy a 
Létesítmény olyan hibában szenved, amely következtében használatbavételre alkalmatlan, 
úgy az NSK egyetértése esetén az Önkormányzat kifogásait figyelembe veszi a 
Létesítmény átvételéről szóló döntése meghozatalánál. Ilyen részletes indokolással ellátott, 
kifogást tartalmazó nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy az Önkormányzat 
javaslata az, hogy az NSK a Létesítményt vegye át. A Létesítmény átvételéről a 
Vállalkozó felé kizárólag az NSK jogosult nyilatkozni. 

6.1.3 A Létesítményre vonatkozó használatbavételi engedély megszerzéséről az NSK 
gondoskodik. 

6.1.4 [AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELT ÉRINTŐ EGYEDI FELADATOK, itt rendezhető közös 
beszerzés esetén az önkormányzati külön kontroll az önkormányzati munkarészek felett] 

6.2 Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése 

6.2.1 A Vállalkozási Szerződésben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek 
teljesítését az NSK mellett - a Vállalkozási Szerződésben foglalt felhatalmazás alapján - a 
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BMSK is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. Az Önkormányzat nem 
érvényesíthet igényt az NSK-val és/vagy a BMSK-val szemben azon az alapon, hogy 
bármelyikük a Vállalkozási Szerződésből eredő valamely szavatossági és/vagy jótállási 
igény érvényesítését elmulasztotta. 

6.2.2 [EGYEDI RENDELKEZÉSEK, itt rendezhető az önkormányzati munkarészekkel 
kapcsolatos szavatossági, jótállási jogok gyakorlásának kérdése] 

7. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 

7.1 A Beruházás megvalósítása felfüggesztésének elrendelése 

7.1.1 A Felek a fenti 1.1.3. pontban foglaltakkal összhangban megállapítják, hogy a Beruházás 
megvalósítása kizárólag központi költségvetési forrásból történik, továbbá, hogy a 
Beruházás megvalósításának előfeltétele az Ingatlan állami tulajdonba adása. Az 
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
40. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány jogosult a központi költségvetés 
előirányzatainak, így a Beruházás megvalósításának költségeit magában foglaló kiadási 
előirányzat(ok)nak a zárolására, csökkentésére vagy törlésére. 

7.1.2 A fenti 7.1.1. pontban foglalt esemény bekövetkezése esetén, illetve bármely olyan 
esetben, amikor a Beruházás költségei meghaladnák a 3.4.1. pontban meghatározott 
pénzügyi fedezet összegét, továbbá ha az Ingatlan állami tulajdonba adása nem valósulna 
meg a beruházási ütemtervben előírt időpontig, az NSK jogosult a saját döntése alapján a 
Beruházás megvalósításának felfüggesztését egyoldalúan elrendelni. 

7.1.3 Az NSK a Beruházás megvalósításának felfüggesztéséről értesítés küldésével tájékoztatja 
az Önkormányzatot. Az NSK jelen pont szerinti értesítése tartalmazza a Beruházás 
megvalósítása felfüggesztésének tényét és a felfüggesztés várható időtartamát. 

7.2 A felfüggesztés vagy a Megállapodás megszüntetése 

7.2.1 Az NSK köteles legkésőbb a 7.1.3. pont szerinti értesítésének Önkormányzat általi 
kézhezvételétől számított 60. (hatvanadik) napon az Önkormányzatot értesítés küldésével 
tájékoztatni arról, hogy a Beruházás megvalósítása felfüggesztését megszünteti, vagy a 
Beruházás megvalósításának megszüntetésére tekintettel a Megállapodást 30 (harminc) 
napos felmondási idővel felmondja. Az NSK általi felmondás valamennyi Félre kiterjed, 
és megszünteti a Megállapodást. 

7.2.2 A Megállapodás fenti 7.2.1. pont szerinti felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni 
egymással. 

7.2.3 A Felek megállapodnak, hogy az NSK nem felelős a Beruházás megvalósításának 
költségeit magában foglaló kiadási előirányzat(ok) zárolásáért, csökkentéséért, törléséért, 
továbbá a Beruházás megvalósítására saját költségvetésében rendelkezésre álló pénzügyi 
fedezet megemelésének elmaradásáért, vagy az Ingatlan állami tulajdonba adásának 
meghiúsulásáért, és a Beruházás megvalósításának erre tekintettel történő felfüggesztéséért 
vagy megszüntetéséért. Ezért az Önkormányzat a Megállapodás jelen 7.2.1. pont szerinti 
felmondása miatt nem jogosult a kárainak vagy költségeinek NSK-val vagy a Magyar 
Állammal szembeni érvényesítésére. 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8.1 A Megállapodás módosítása 
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Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.  

8.2 Értesítések 

8.2.1 A Felek értesítési címei: 

(a) Nemzeti Sportközpontok  

Kapcsolattartó neve: [*]  
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.  
Tel.: [*] 
Fax: [*]  
E-mail: [*] 

 
(b) [Önkormányzat] 

Kapcsolattartó neve: [*] 
Cím: [*] 
Tel.: [*] 
Fax:  [*] 
E-mail:  [*] 
 

8.2.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt 
bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy 
futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben 
(küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani. 

8.2.3 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

(a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján 
vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy 

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) 
munkanapon, vagy 

(c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 
kézbesítésigazoláson feltüntetett napon. 

8.2.4 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a 
következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

8.3. Átláthatósági nyilatkozat 

Az Önkormányzat külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1) 
pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

8.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés 

8.4.1 A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó. 

8.4.2 A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 
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30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 
érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 

8.4.3 A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

8.5 Teljesség 

A Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét, és a 
Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás 
(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte 
előtt tettek vagy kötöttek, ide nem értve az Ingatlan-nyilvántartási Bejegyzésre Alkalmas 
Okiratokat. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt 
kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

8.6 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 
jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

8.7 A Megállapodás mellékletei 

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. számú melléklet: Beruházás műszaki leírása; az Önkormányzati feladatok leírása 

2. számú melléklet: Az MNV Zrt. előzetes hozzájárulása  

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, [*] példányban jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: Budapest, 2015. [*].  Kelt: [*], 2015. [*]. 

 
______________________________  ______________________________ 

Nemzeti Sportközpontok 
képviseli: Kovács Norbert 

főigazgató 

 [Önkormányzat] 
képviseli: [*] 

 
Ellenjegyzem: 

 
 

______________________________ 

  
Ellenjegyzem: 

 
 

______________________________ 
Tóth Krisztina 

gazdasági igazgató 
 [*] 

jegyző 
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1. melléklet 
 

GYÁL (499/3 hrsz.) 
 

1. Telekalakítással kapcsolatos feladatok 
Az Önkormányzat köteles az együttműködési megállapodás aláírását követő 20 
munkanapon belül az uszoda építésére kijelölt építési telek szükség szerinti telekalakítással 
kapcsolatos teendőit elvégezni, és az átalakítás után a hiteles tulajdonlapot, és 
térképmásolatot a Nemzeti Sportközpont részére megküldeni. 

 
2. Tulajdonjoggal kapcsolatos információk, feladatok 

A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező – a Nemzeti 
Sportközpontok által készített léptékhelyes – Telepítési helyszínrajzon ábrázolt terület a 
Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerül. 
 
A Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerül a 
beruházással létrejött vagyon, melynek üzemeltetési és karbantartási feladatait a Nemzeti 
Sportközpontok látja el. 

 
3. Közművekkel kapcsolatos feladatok 

Az Önkormányzat köteles a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező – a Nemzeti 
Sportközpontok által készített léptékhelyes – Telepítési helyszínrajzon megjelölt helyeken 
az elektromos, gáz, víz-csatorna, csapadékvíz közmű csatlakozási pontokat biztosítani, a 
helyszínrajzon feltűntetett paraméterekkel kompletten. A felmerülő közműfejlesztési, közmű 
csatlakozással kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli. A csatlakozási pontok 
biztosításához szükséges tervezési, engedélyezési feladatokat az Önkormányzat végzi. 
A csatlakozási pontok biztosításának határideje: a kivitelezéshez szükséges energiák a 
munkaterület átadásának időpontjáig, a végleges energiák a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontjáig. 
Az Önkormányzat köteles a területen és épületen keletkező csapadékvíz elvezetéséhez 
szükséges befogadót biztosítani. 

 
4. Talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérési dokumentáció, és hivatalos 

közműtérkép elkészítésével kapcsolatos feladatok 
Az Önkormányzat köteles a jelen megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül a 2. 
pontban meghatározott Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelői joggal rendelkező területére 
a talajmechanikai szakvéleményt, geodéziai felmérési dokumentációt, és hivatalos 
közműtérképe(ke)t saját költségén elkészíteni, és a Nemzeti Sportközpontoknak annak 
eredeti példányát megküldeni. 

 
5. Hitelesített oltóvíz mérési jegyzőkönyv elkészítésével, valamint a létesítmény 

oltóvízellátásával kapcsolatos feladatok 
Az Önkormányzat köteles a jelen megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül a 
létesítendő tanuszoda épületétől 100 m-en belül levő tűzcsap(ok) közműszolgáltató által 
hitelesített oltóvíz mérési jegyzőkönyv(ei)nek eredeti példányát a Nemzeti Sportközpontok 
részére megküldeni. 
Amennyiben a műszakilag szükséges, előírt 2100 l/perc, egy órán keresztül, oltóvíz nem áll 
rendelkezésre, úgy az oltóvíz ellátáshoz szükséges tüzivíztározót, és annak kapcsolódó 
elemeit a Nemzeti Sportközpontok tervezi, engedélyezteti, és építteti meg, költségviselője az 
Önkormányzat. 

 
6. Parkolók, egyéb zöld felületek kialakítása 
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A létesítményt kiszolgáló parkolók az 499/3 hrsz. ingatlanon létesülnek, melynek 
terveztetéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel, használatbavétellel kapcsolatos feladatait 
az Önkormányzat köteles végezni, azok költségvonzatával kompletten. Az Önkormányzat 
köteles a tervezéskor a Nemzeti Sportközpontok által meghatározott műszaki paramétereket 
figyelembe venni. 
A Nemzeti Sportközpontok a 2. pontban hivatkozott Telepítési helyszínrajzon, és a 
későbbiekben készítendő engedélyeztetési, kiviteli terveken az Önkormányzat által 
kivitelezendő parkolókat feltünteti, illetve ábrázolja. 
 
A helyszínrajzon zöld sraffozott jelöléssel ábrázolt területen (egyéb zöld felület, pl 
füvesítés) az Önkormányzat köteles a szükséges tereprendezési, kertészeti munkákat saját 
költségén elvégezni. 
 
A megépülő parkoló és az Önkormányzat által kivitelezett („zöld sraffozott”) területeken a 
jövőbeni üzemeltetési és karbantartási (hótakarítási, szemétszedési, szemétszállítási, stb.) 
feladatokat az Önkormányzat fogja ellátni. (1247,1 m2) 
Az Önkormányzat által kivitelezett parkolók kivitelezési, engedélyeztetési munkáinak 
határideje: a létesítmény használatbavételi eljárásának kezdete. 
 

7. Ingatlanon található egyéb bontási munkák 
A helyszínrajzon piros karikával jelölt fák kivágását (gyökérzettel együtt), a területről 
történő hulladékelszállítási munkáit az Önkormányzat végzi saját költségén, az esetlegesen 
szükségessé váló engedélyeztetéssel együtt. 
A bontási és hulladékelszállítási munkák határideje: a kivitelezés kezdete, vagyis a 
munkaterület átadásának dátuma. 

 
8. Kerítés(ek) elkészítésével kapcsolatos feladatok 

A helyszínrajzon – zöld vonallal ábrázolt – szervíz kapuval ellátott - kerítés terveztetését, 
engedélyeztetését, kiviteleztetését az Önkormányzat végzi, melynek üzemeltetési, 
karbantartási munkái szintén az Önkormányzat feladatát képezi. 
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Tárgy: Fwd: Fwd: Fwd: Tanuszoda projekt
Feladó: Kiss István <kiss.istvan@gyal.hu>
Dátum: 2015.10.08. 7:50
Címze5: Szabóné Kovács Anikó <szabone.kovacs.aniko@gyal.hu>

-------- Továbbíto. üzenet --------
Tárgy:Fwd: Fwd: Tanuszoda projekt

Dátum:Wed, 7 Oct 2015 15:00:19 +0200
Feladó:Rozgonyi Erik <rozgonyi.erik@gyal.hu>

Címze5:Kiss István <kiss.istvan@gyal.hu>, nagy.erika@gyal.hu

Sziasztok!

Kérlek, nézzétek meg (keressük elő a korábban általuk megküldö. tervezetet és az arra te.
észrevételeinket is) és beszéljünk róla holnap vagy pénteken, mivel akkor ezt is testület elé
kellene vinni.

Köszi: Erik

-------- Továbbíto. üzenet --------
Tárgy:Fwd: Tanuszoda projekt

Dátum:Wed, 7 Oct 2015 13:24:06 +0200
Feladó:Pápai Mihály <papai.mihaly@gyal.hu>

Címze5:Jegyző <jegyzo@gyal.hu>

-------- Továbbíto. üzenet --------
Tárgy:Tanuszoda projekt

Dátum:Wed, 7 Oct 2015 12:15:26 +0200
Feladó:Dala Tamás <tdala@mnsk.hu>

Címze5:papai.mihaly@gyal.hu <papai.mihaly@gyal.hu>

 
Tisztelt Polgármester úr!
 
Mellékelten küldjük az alábbi dokumentumokat:
 

-          NFM által jóváhagyo. együ.működési megállapodás tervezet
-          1. sz. melléklete: önkormányzaG feladatok írásban

Fwd:	Fwd:	Fwd:	Tanuszoda	projekt 	

1	/	2 2015.10.13.	7:50



-          1 sz. melléklete: önkormányzaG feladatok rajzi formában
-          tanuszoda műösszefoglaló (írásos pdf)
 

 
A  2. sz. melléklet (MNV Zrt. előzetes hozzájárulása)  később kerül megküldésre.
 
 
Tisztele.el:
 
Dala Tamás
tanuszoda projektvezető
 

Mellékletek:

Tanuszoda_müösszefoglalo.pdf 209 KB

Gyál EM 20150922_v2_NM 10.07.docx 2,2 MB

Fwd:	Fwd:	Fwd:	Tanuszoda	projekt 	

2	/	2 2015.10.13.	7:50
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Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
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HELYRAJZI SZÁM:   499/3

ÖVEZETI BESOROLÁS:   Vt-8

TELEK TERÜLET:   8392 m2

BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET:  1270,3m2

PINCE SZINTI BEÉPÍTÉS:   113,7 m2

BEÉPÍTÉSI MUTATÓ:    15,14% < 45%
BURKOLT FELÜLET:  1797 m2

ZÖLDFELÜLET:  5324,7 m2

ZÖLD FELÜLETI MUTATÓ:   63,45% > 30%
SZINTTERÜLETI MUTATÓ:  0,165 < 1,0
PARKOLÓK:    39+1db

   (közterületen)
KERÉPKPÁR TÁROLÓ:    9 db



I-232/2011

Pince alaprajza

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-02

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. főigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:1, 1:100

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2015. július 13.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF
KAVECZKI LÁSZLÓ
KÓCZÁN GÁBOR

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

jelmagyarázat:

monolit vasbeton szerkezet

monolit beton szerkezet

vázkerámia téglafal

fa anyagú szerkezetek

hőszigetelés

kavics feltöltés

talaj

rétegrendek jelölése

Helyiséglista - Pince
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I-232/2011

Földszint alaprajza

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-03

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. főigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:100, 1:1

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:
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KOMAROVSZKY HENRIK
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csm. gress

csm. gress

sav-/ lúgálló műgyanta

sav-/ lúgálló műgyanta

Terület

10,4

49,4

6,5

9,5

3,7

4,4

1,5

14,4

14,4

7,0

11,0

5,5

6,9

2,6

5,1

6,1

5,0

2,8

14,7

15,0

5,3

14,4

5,3

7,8

2,3

6,0

4,5

2,2

3,1

4,1

2,5

2,4

377,2

60,0

375,0

5,8

3,7

3,6

4,8

1 085,9 m2
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Tetőtér alaprajza

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-04

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. főigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:100, 1:1

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2015. július 13.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF
KAVECZKI LÁSZLÓ
KÓCZÁN GÁBOR

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

jelmagyarázat:

monolit vasbeton szerkezet

monolit beton szerkezet

vázkerámia téglafal

fa anyagú szerkezetek

hőszigetelés

kavics feltöltés

talaj

rétegrendek jelölése
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teherhordó falazat
külső sík, v=45 cm

15/15 cm oszlop

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

teherhordó falazat
külső sík, v=45 cm

F-F5

F-F1

F-F1

A B C D E F G H I J K

A B C D E F G H I J K

1

6

2

3

4

5

5°5°

5°5°

5°

Helyiséglista - Tetőtér

Szám

T1

T2

Helyiség neve

Gépészeti tér

Szellőző gépház

Burkolat

műgyanta

műgyanta

Terület

67,5

67,5

135,0 m2
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A-A hosszmetszet

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-05

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. főigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:100, 1:250

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2015. július 13.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF
KAVECZKI LÁSZLÓ
KÓCZÁN GÁBOR

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

jelmagyarázat:

monolit vasbeton szerkezet

monolit beton szerkezet

vázkerámia téglafal

fa anyagú szerkezetek

hőszigetelés

kavics feltöltés

talaj

rétegrendek jelölése

+6,34

+7,18
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hőszigetelt falpanel
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uszodatechnológiai terv szerint
uszodatechnológiai terv szerint
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vasbeton
előlépcső

15/15

15/20 gerenda

10/15 gerenda

2x5/30 palló

15/15

7,5/15

15/15

15/15

vízzáró beton
medencefal

16/60 rétegelt ragasztott
fa tartó

cserép fedés

cserép fedés

korcolt fémlemez fedés

légtechnika

15/15

F-P2U-P1U-P1U-P1

U-T1

F-P2

F-T2

lelógó vasbeton gerenda
nézete

fa burkolat

15/15

U-M1

U-M1
medence PVC fólia borítással

medence PVC fólia borítással

beton lábazat
nézete

rajtkő

tetősíkba épített ablak

F-T2

zsalukő medencefal
vízzáró beton

medencetakaró fólia
csörlő

medencetakaró fólia
csörlő

feszített víztükör

épített fellépő perem
a rövidebbik medencefalon

térkő burkolat
40 cm szélességben

zsalukő medencefal

légtechnika

rozsdamentes acél
medencelétra műkő fedlap

15/15

kiemelt perem

horganyzott acél eresz

15/15 gerenda

12/18

fa dobogó
(fix)

korcolt fémlemez fedés

15/15

16/60 rétegelt ragasztott fa tartó

horganyzott acél takarólemez

cserép fedés

szellőzőcserép sor

kúpcserép

hófogó

alapozás

alapozás

alapozás

légcsatorna

5/5 fa lécrács
vízszintes elemekből

15 cm-enként

fém lamellás szellőzőrács
18 x 0,2 m2 = 3,6 m2

eredeti terepszint

K-01

légtechnikadeszkaburkolat

palló magasítás

U-T1

előtér

F-P1    Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés (
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -   termett talaj

F-P2   Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -   termett talaj

F-P3    Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

F-F2    Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 2cm  külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm pórusbeton előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű
    üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés  
~0,5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

F-F3     Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm beltéri vakolat
 - -  glettelés, festés

F-L1     Lábazat rétegrendje általános helyen
 ~1,4 cm üregmentesen ragasztott klinker lapka burkolat
 0,5 cm klinkerlapka ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
     felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5   cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
    felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű
    extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm beltéri vakolat
 - -  glettelés, festés

F-L2    Lábazat rétegrendje zuhanyzónál
~1,4  cm üregmentesen ragasztott klinker lapka burkolat
 0,5 cm klinkerlapka ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
     felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5   cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
    felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű
    extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm pórusbeton előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű
    üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0,5 cm flexibilis ragasztó
 0,6 cm  ragasztott lapburkolat

U-P1    Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben
    (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-P2    Pincefödémen fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben
    (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni és kármentő s
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 - -  glettelés, festés

U-P3   Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 0,3 cm OS8 minőségű (DIN V 18026) műgyanta burkolati rendszer
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 25 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-P4    Talajon fekvő padló rétegrendje, pincelejáratnál
 0,3 cm OS8 minőségű (DIN V 18026) műgyanta burkolati rendszer
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 25 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-T2    Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ, lemezfedéssel
 -  -  kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 10 cm 75/100 mm méretű pallóból szelemenezés
 33 cm légrés/impregnált fa távtartó palló
 15 cm 75/150 mm méretű hossz irányú pallómagasítás
 15 cm hossz irányú pallómagasítás között:
    teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű pallóból szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító
    ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 2,2 cm  hézagosan rakott deszka burkolat
 16/60 cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

K-01    Épület körüli járda
 6 cm  sajtolt beton térkő burkolat
 4 cm ∅ 2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 15 cm ∅ 2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
 - -  tömörített földvisszatöltés
 - -  termett talaj

K-02    Főbejárat előtti terasz 
 6 cm előregyártott térkő, cementkötésű, iszapolható,
    nem szivárgó szélesfugázóval fugázva
 5 mm C2 TE osztályú vékonyágyas, rugalmas ragasztóhabarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat

 - -  termett talaj

F-T1     Tető rétegrendje cserépfedés
 - -  egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  párazáró fólia
 5 cm kettős CW50 profilváz / légrés
 3 cm 2 rtg. tűzgátló  gipszkarton

F-T2     Tető rétegrendje lemezfedés
 -  -  kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 15 cm 50/150 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 15 cm kereszt irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 2,2cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

F-F1     Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2cm homlokzati vékonyvakolat és színezés

 2 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

F-F5     Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm egyoldalán üvegfátyol-kasírozott kőzetgyapot hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

U-M1    Medence rétegrendje
 1 rtg. PVC-P medencefólia
 1 rtg. legalább 300 g/m2 felülettömegű elválasztó PP fátyol
 30 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-T1    Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ
 - -  egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 15 cm 150/150 mm méretű  gerendából  hossz irányú pallómagasítás
 15 cm hossz irányú pallómagasítás között:
    teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából  szelemenezés
 15 cm szelemenezés között:
    teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 2,2 cm  hézagosan rakott deszka burkolat
 16/60 cm  íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként
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F-P1    Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés (
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -   termett talaj

F-P2   Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -   termett talaj

F-P3    Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

F-F2    Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 2cm  külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm pórusbeton előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű
    üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés  
~0,5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

F-F3     Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm beltéri vakolat
 - -  glettelés, festés

F-L1     Lábazat rétegrendje általános helyen
 ~1,4 cm üregmentesen ragasztott klinker lapka burkolat
 0,5 cm klinkerlapka ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
     felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5   cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
    felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű
    extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm beltéri vakolat
 - -  glettelés, festés

F-L2    Lábazat rétegrendje zuhanyzónál
~1,4  cm üregmentesen ragasztott klinker lapka burkolat
 0,5 cm klinkerlapka ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
     felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5   cm műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet
    felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű
    extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm pórusbeton előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű
    üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0,5 cm flexibilis ragasztó
 0,6 cm  ragasztott lapburkolat

U-P1    Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben
    (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-P2    Pincefödémen fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben
    (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 12 cm EPS 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes,
    SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni és kármentő s
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 - -  glettelés, festés

U-P3   Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 0,3 cm OS8 minőségű (DIN V 18026) műgyanta burkolati rendszer
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 25 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-P4    Talajon fekvő padló rétegrendje, pincelejáratnál
 0,3 cm OS8 minőségű (DIN V 18026) műgyanta burkolati rendszer
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 25 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-T2    Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ, lemezfedéssel
 -  -  kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 10 cm 75/100 mm méretű pallóból szelemenezés
 33 cm légrés/impregnált fa távtartó palló
 15 cm 75/150 mm méretű hossz irányú pallómagasítás
 15 cm hossz irányú pallómagasítás között:
    teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű pallóból szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító
    ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 2,2 cm  hézagosan rakott deszka burkolat
 16/60 cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

K-01    Épület körüli járda
 6 cm  sajtolt beton térkő burkolat
 4 cm ∅ 2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 15 cm ∅ 2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
 - -  tömörített földvisszatöltés
 - -  termett talaj

K-02    Főbejárat előtti terasz 
 6 cm előregyártott térkő, cementkötésű, iszapolható,
    nem szivárgó szélesfugázóval fugázva
 5 mm C2 TE osztályú vékonyágyas, rugalmas ragasztóhabarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat

 - -  termett talaj

F-T1     Tető rétegrendje cserépfedés
 - -  egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  párazáró fólia
 5 cm kettős CW50 profilváz / légrés
 3 cm 2 rtg. tűzgátló  gipszkarton

F-T2     Tető rétegrendje lemezfedés
 -  -  kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 15 cm 50/150 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 15 cm kereszt irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében
    víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 2,2cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

F-F1     Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2cm homlokzati vékonyvakolat és színezés

 2 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

F-F5     Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm egyoldalán üvegfátyol-kasírozott kőzetgyapot hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

U-M1    Medence rétegrendje
 1 rtg. PVC-P medencefólia
 1 rtg. legalább 300 g/m2 felülettömegű elválasztó PP fátyol
 30 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - -  termett talaj

U-T1    Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ
 - -  egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 15 cm 150/150 mm méretű  gerendából  hossz irányú pallómagasítás
 15 cm hossz irányú pallómagasítás között:
    teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából  szelemenezés
 15 cm szelemenezés között:
    teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 2,2 cm  hézagosan rakott deszka burkolat
 16/60 cm  íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

B-B metszet C-C metszet

Rétegrendek



I-232/2011

Déli-, Északi homlokzat

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-07

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. főigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:100

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2015. július 13.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF
KAVECZKI LÁSZLÓ
KÓCZÁN GÁBOR

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

-0,30

+1,60

+2,42

-0,62

+0,95

+3,00

+3,55

-0,62

±0,00

+3,25
+3,55

+10,50

1 23 6 10 151920 20 20 20 2022 2227 2731

U S Z O D A

3,7 m2

5/30

5/10
tetősík ablak

U S Z O D A

-0,30

+0,76

+0,95

+2,30
+2,60

+3,00

+3,67

+7,60

+1,42

+2,42

+0,32

+1,00

+2,97

+3,70

-0,30

+1,60

+4,77 +4,77

+2,40

+6,60

+10,50

-0,30
±0,00

+3,70

+1,00

+3,00

+4,75
15/15

hőszigetelő
nyílászáró fa
tokszerkezettel kémény

fedkő

3 33 5 55 530 9 9 10 11 1112 1213 1415 15 16 2425 293132

JELMAGYARÁZAT
1.  NATÚR PIROS, SIMAFELÜLETŰ, HORNYOLT,
 KÖRSZELETVÁGÁSÚ CSERÉPFEDÉS
2.  SZELLŐZŐCSERÉP (1. PONT SZERINTI  
 JELLEMZŐKKEL)
3.  FEHÉR SZÍNŰ KÜLTÉRI VAKOLAT
4.  KISMÉRETŰ TÖMÖR FAGYÁLLÓ TÉGLA  
 LÁBAZATBURKOLAT SÁRGÁS PIROSAS SZÍNBEN
5.  HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSŰ FA NYÍLÁSZÁRÓK -  
 SZÍNES LAZÚROZÁSSAL
6.  FÉM HÓFOGÓK, SÖTÉT SZÜRKE SZÍNBEN
7.  FÉM TETŐKIBÚVÓ, SÖTÉT SZÜRKE SZÍNBEN
8.  ACÉL KÉMÉNYHÁGCSÓ, SÖTÉT SZÜRKE SZÍNŰ
 FELÜLETKEZELÉSSEL
9.  KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉS, SÖTÉT SZÜRKE  
 SZÍNBEN
10.  HŐSZIGETELŐ, REFLEXIÓS ÜVEGEZÉSŰ TETŐSÍK
 ABLAKOK - ABLAKSZERKEZETEK SÖTÉTSZÜRKE  
 SZÍNBEN
11.  CSISZOLT, LAZÚROZOTT FABURKOLATOS
12.  ÁLLÓTÉGLA PILLÉRLEFEDÉS
13.  KÉTSOROS AKADÁLYMENTES FÉM KORLÁT  
 SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
14.  AKADÁLYMENTES RÁMPA, 5%-OS LEJTÉSSEL
15.  KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉSŰ FASZERKEZETŰ  
 ELŐTETŐ:
  FARÉSZEK SZÍNES LAZÚROZÁSSAL
 FÉMLEMEZ SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
16.  BEJÁRATOKHOZ VEZETŐ VASBETON LÉPCSŐ
17.  FESTETT SZÜRKE BETONFELÜLET
18.  POLIKARBONÁT BETÉTSÁV, FELÜLVILÁGÍTÓ
19.  CSISZOLT LAZÚROZOTT FA DESZKAKERÍTÉS   
 SZÍNES LAZÚROZÁSSAL   
 PINCELEJÁRÓNÁL EGYSZÁRNYÚ KAPUVAL
20.  KISZERELHETŐ HOMLOKZATI FALPANEL A FALAK
21.  FIX HOMLOKZATI FALPANEL A FALAK NYERS
22.  FA BORDÁZAT A FŐTARTÓK KÜLSŐ  
 OLDALÁHOZ, TENGELYBEN ILLESZTVE, SZÜRKÉS
23.  KORCOLT FÉMLEMEZ TETŐGERINC SÖTÉTSZÜRKE
 SZÍNBEN (NAPELEMEK HELYE)
24.  VAKOLT KÉMÉNYTEST FEHÉR SZÍNŰ KÜLTÉRI  
 VAKOLATTAL, SZÜRKE MŰKŐ FEDKŐ LEFEDÉSSEL
25.  FÉM LAMELLÁS SZELLŐZŐRÁCS, 18x0,2m2=3,6m2
 SÖTÉT ROVARHÁLÓVAL, SZÜRKE SZÍNBEN
26.  3,6 m2 FELÜLETŰ, 50%-OS HATÁSFOKÚ FA  
 SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL, SÖTÉTSZÜRKE
 BÁDOGOZÁSSAL
27.  MEDENCETÉR KÖRÜLI RÉZSŰS FELTÖLTÉS
28. TÖMÖR FASZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓ SZÍNES  
 LAZÚROZÁSSAL
29.  ÚJ DRÓTKERÍTÉS ÉS KAPU
30. 6 DB - DARABONKÉNT 2 KERÉKPÁR RÖGZÍTÉSÉRE
 ALKALMAS KERÉKPÁR TÁROLÓ (12 FÉRŐHELYES)
31. TÉGLABURKOLATOS TAKARÓFAL
32. EDZETT HOMOKFÚVOTT ÜVEGLAP



I-232/2011

Nyugati-, Keleti homlokzat

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-08

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. főigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:100

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2015. július 13.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF
KAVECZKI LÁSZLÓ
KÓCZÁN GÁBOR

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

fix

fix

fix

fix

fix

fix

+1,00

+2,97

+3,70

+6,60

+7,65

+10,50

-0,60

±0,00

+3,25
+3,55

-0,30

+1,40

+2,40

20/15 gerenda

15/15 oszlop

20/15 gerenda

2x5/30 palló

lábazat

táblás fa burkolat

cserép fedés

hőszigetelő fa nyílászáró

kémény

1 12 23 5 5 5 5 57 6 689 111212 15 18 182322 2221 21 20 20 20 95 524 27 27

korcolt fémlemez fedés

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

+0,95

+2,30

+3,00

+3,25

+3 00

+3,25

+3,67

±0,00
+0,25

+3,25
+3,55

+9,42

+10,50

-0,30

+2,97

+3,70

+4,75

+7,65

+10,50

2x5/30 palló

klinker tégla burkolat

hőszigetelő
nyílászáró fa

tokszerkezettel

táblás fa burkolat

cserép fedés

20/15
20/15

fedkő

polikarbonát betétsáv

korcolt fém fedés (napkollektor helye)

1 12 2 36 69 911 12 1215 15 1618 1821 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 222327

JELMAGYARÁZAT
1.  NATÚR PIROS, SIMAFELÜLETŰ, HORNYOLT,
 KÖRSZELETVÁGÁSÚ CSERÉPFEDÉS
2.  SZELLŐZŐCSERÉP (1. PONT SZERINTI  
 JELLEMZŐKKEL)
3.  FEHÉR SZÍNŰ KÜLTÉRI VAKOLAT
4.  KISMÉRETŰ TÖMÖR FAGYÁLLÓ TÉGLA  
 LÁBAZATBURKOLAT SÁRGÁS PIROSAS SZÍNBEN
5.  HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSŰ FA NYÍLÁSZÁRÓK -  
 SZÍNES LAZÚROZÁSSAL
6.  FÉM HÓFOGÓK, SÖTÉT SZÜRKE SZÍNBEN
7.  FÉM TETŐKIBÚVÓ, SÖTÉT SZÜRKE SZÍNBEN
8.  ACÉL KÉMÉNYHÁGCSÓ, SÖTÉT SZÜRKE SZÍNŰ

FELÜLETKEZELÉSSEL
9.  KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉS, SÖTÉT SZÜRKE  

SZÍNBEN
10.  HŐSZIGETELŐ, REFLEXIÓS ÜVEGEZÉSŰ TETŐSÍK

ABLAKOK - ABLAKSZERKEZETEK SÖTÉTSZÜRKE  
SZÍNBEN

11.  CSISZOLT, LAZÚROZOTT FABURKOLATOS
12.  ÁLLÓTÉGLA PILLÉRLEFEDÉS
13.  KÉTSOROS AKADÁLYMENTES FÉM KORLÁT  

SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
14.  AKADÁLYMENTES RÁMPA, 5%-OS LEJTÉSSEL
15.  KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉSŰ FASZERKEZETŰ  

ELŐTETŐ:
 FARÉSZEK SZÍNES LAZÚROZÁSSAL

FÉMLEMEZ SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
16.  BEJÁRATOKHOZ VEZETŐ VASBETON LÉPCSŐ
17.  FESTETT SZÜRKE BETONFELÜLET
18.  POLIKARBONÁT BETÉTSÁV, FELÜLVILÁGÍTÓ
19.  CSISZOLT LAZÚROZOTT FA DESZKAKERÍTÉS   

SZÍNES LAZÚROZÁSSAL   
PINCELEJÁRÓNÁL EGYSZÁRNYÚ KAPUVAL

20.  KISZERELHETŐ HOMLOKZATI FALPANEL A FALAK
21.  FIX HOMLOKZATI FALPANEL A FALAK NYERS
22.  FA BORDÁZAT A FŐTARTÓK KÜLSŐ  

OLDALÁHOZ, TENGELYBEN ILLESZTVE, SZÜRKÉS
23.  KORCOLT FÉMLEMEZ TETŐGERINC SÖTÉTSZÜRKE

SZÍNBEN (NAPELEMEK HELYE)
24.  VAKOLT KÉMÉNYTEST FEHÉR SZÍNŰ KÜLTÉRI  

VAKOLATTAL, SZÜRKE MŰKŐ FEDKŐ LEFEDÉSSEL
25.  FÉM LAMELLÁS SZELLŐZŐRÁCS, 18x0,2m2=3,6m2

SÖTÉT ROVARHÁLÓVAL, SZÜRKE SZÍNBEN
26.  3,6 m2 FELÜLETŰ, 50%-OS HATÁSFOKÚ FA  

SZELLŐZŐRÁCS ROVARHÁLÓVAL, SÖTÉTSZÜRKE
BÁDOGOZÁSSAL

27.  MEDENCETÉR KÖRÜLI RÉZSŰS FELTÖLTÉS
28. TÖMÖR FASZERKEZETŰ NYÍLÁSZÁRÓ SZÍNES  

LAZÚROZÁSSAL
29.  ÚJ DRÓTKERÍTÉS ÉS KAPU
30. 6 DB - DARABONKÉNT 2 KERÉKPÁR RÖGZÍTÉSÉRE

ALKALMAS KERÉKPÁR TÁROLÓ (12 FÉRŐHELYES)



I-232/2011

Tereprendezési terv

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-09

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. főigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:250

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2015. július 13.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF
KAVECZKI LÁSZLÓ
KÓCZÁN GÁBOR

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:
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-2,40 =+117,82 mBf

-0,60 =+119,62 mBf

±0,00 =+120,22 mBf
belső padlóvonal

alapozás alsó síkja

meglévő terep síkja

Tereprendezési helyszínrajz

Keresztirányú terepmetszet



I-232/2011

Anonim hirdetmény

V-T-01-0702

felelĘs épületgépész tervezĘ:

felelĘs tartószerkezet tervezĘ:

felelĘs elektromos tervezĘ:

É-12

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
mb. fĘigazgató: Sipkáné Szabó Gyöngyi

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +120,22 mBf

JUHÁSZ BALÁZS, ARNÓCZKI IMRE BALÁZS,
CSÓKA BALÁZS, KAMPIS GÁBOR, LEGÁNY
GRÉTA, PALKÓ SZILVIA, TÓTH MÁRTON

HORVÁTH ZOLTÁN E-1-13-0007

felelĘs épületszerkezet tervezĘ:

V-13-8223

G-06-0762

VZ-T /17-0105

KÖ-T-13-9703

1:500, 1:14,589, 1:3

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

2360 GYÁL, Pesti utca 78-84 (hrsz.:499/3)

TANUSZODA

 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tĦzvédelmi tervezĘ:

felelĘs építész tervezĘ:

építtetĘ

építész tervezĘ:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2015. július 13.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF
KAVECZKI LÁSZLÓ
KÓCZÁN GÁBOR

közmĦ tervezĘ:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervezĘ:
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Tárgy: Javaslat "MLSZ Országos Pályaépítési 
Programjához kapcsolódó" kisméretű műfüves 
pálya építésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett 
meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja, hogy az országban új műfüves és élőfüves nagypályák, valamint 
műfüves félpályák, kispályák és grundpályák épüljenek. 
 
Az „Országos labdarúgó pályaépítési program 9. ütem” pályázat benyújtásához előzetes regisztrációra volt 
szükség az MLSZ on-line rendszerében, melyet követően a pályázati adatlapokat és a meglévő mellékleteket 
2015. október 9-ig kellett feltölteni, illetve az aláírt kinyomtatott pályázatot az MLSZ Pest megyei 
Igazgatóságára leadni. 
 
Gyálon az utóbbi években sikerült kiépíteni egy színvonalas, jól működő utánpótlási képzést, amely az év nagy 
részében gyáli 3551/1 hrsz.-ú ingatlanon, sportpályán zajlik. A Gyáli BKSE és a Lurkó FC összesen kb. 160 
utánpótlás és 20 felnőtt korú játékost foglalkoztat. A pályázaton megjelölt 22 x 42m méretű műfüves pálya 
csökkentené a füves pályák terhelését, ezáltal könnyebbé és gazdaságosabbá válna a karbantartás, és a bajnoki 
mérkőzéseken is jobb talaj várná a csapatokat. 
 
A 22 x 42m méretű műfüves pálya, a 2 db fedett kispad és a LED világítás bruttó beruházási költsége 
37.338.000.-Ft, tehát az előzetesen kalkulált, a pályázó által egy összegben kifizetendő összeg 11.201.400.-Ft, 
melybe beszámít a pályázati biztosítékként befizetett 200.000.- Ft. 
 
Az Ady Endre Sporttelep fejlesztési tanulmánytervébe illeszkedik a kiírt pályázat, így a polgármesteri keret 
terhére befizetésre került a pályázati biztosíték és a pályázat határidőben benyújtásra került. 
 
A pályázathoz utólagosan csatolni kell a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, a pályázati adatlaphoz 
kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatot és a két szakmai partnerrel kötendő együttműködési megállapodásokat.  
 
A pályázat megvalósításához szükséges önerő (11.201.400.-Ft) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből 
kerül biztosításra. A kivitelezési költségek 50 %-át a mellékelten csatolt listán szereplő vállalkozások TAO 
forrásából tudjuk biztosítani. 
„A pályázó által közvetített TAO forrásból megvalósuló pályaépítések előnyei: 

- A közvetített cég által nyújtott, a TAO törvény 22/C. § (3a)-(3b) bekezdéseiben előírt kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás összege (a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági 
adókulccsal számított értékének 75 %-a) a pályázó által fizetendő önrészt (30%) csökkentheti, abba 
beszámításra kerül.” 

Előzőek alapján a fent meghatározott, fizetendő önrész csökkenhet. 
 
A pályázat nyertessége esetén Önkormányzatunk kötelessége – az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalmú 
Együttm ködési megállapodás szerint - az önerő, illetve a helyszín biztosítása, míg a beruházói feladatokat az 
MLSZ látja el. A labdarúgó pálya megépülése után a jelenlegi konstrukciónak megfelelően a Gyáli BKSE 
üzemeltetné a létesítményt azzal, hogy 15 éven keresztül biztosítani kell az MLSZ ingyenes, részleges használati 
jogát. 
 
A pályázat előkészítésében, gondozásában a Hol-Nap Invest Kft. vett, illetve a továbbiakban is venne részt, 
amelyet nyertes pályázat esetén a támogatási összeg után 1,5%+ÁFA összegű, azaz 
(26.136.600x0,015=392.049) 392.049-Ft.+ÁFA megbízási díj illetné meg. 
 

A pályázat kötelező melléklete a pályaépítéshez szükséges talajmechanikai szakvélemény és az ahhoz 
kapcsolódó nyilatkozat.  A benyújtott pályázathoz csatoltuk a sportcsarnok terveihez korábban elkészített 
talajmechanikai szakvéleményt. Amennyiben ezt nem fogadják el, akkor új szakvéleményt kell készítenünk, 
melynek várható költsége kb. 200.000.-Ft. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. támogatja az" Országos labdarugó pályaépítési program 9. ütem " tárgyú pályázat benyújtását. 
2. nyertes pályázat esetén megvalósításához szükséges önerőt 11.201.400.- Ft+ÁFA összegben a 2016. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 
3. nyertes pályázat esetén a Hol-Nap Invest Kft. megbízási díját 392.049.- Ft+ÁFA összegben a 2016. évi 

költségvetés terhére biztosítja 
4. a pályázat céljainak megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a Gyáli Baráti Kör 

Sportegyesülettel és a Lurkó Gyerekfoci Egyesülettel, 
5. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére 
 

 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                                   Ifjúsági és Sport Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 Szabóné Kovács Anikó vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2015. október 13. 

 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Benyújtott pályázati adatlap 

Támogatói lista 
  Együttműködési megállapodás minta szakmai partnerrel 

Együttműködési megállapodás minta MLSZ-szel 
  Pályázati adatlaphoz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozat minta 
  Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
  Helyszínrajz 









Pályázati adatlaphoz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozat 

 

Alulírott ………………….. (név) az ……………………. (a továbbiakban: Önkormányzat) 
képviseletében az Országos Pályaépítési Program keretében benyújtott pályaépítési pályázat 
kapcsán az alábbi kötelezettségvállalási nyilatkozatokat teszem. 

a) a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és 
hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.  

b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg Önkormányzat vállalja a pályánként 200 000 Ft 
pályázati biztosíték megfizetését és tudomásul veszi, hogy amennyiben eláll a 
szerződéskötéstől, a pályázati biztosíték az MLSZ-t illeti meg.  

c) az együttműködési megállapodás tartalmát Önkormányzat megismerte és tudomásul 
veszi, hogy annak módosítására csak az MLSZ kifejezett hozzájárulása esetén van 
mód, azzal, hogy a hozzájárulás megtagadása nem mentesíti az Önkormányzatot 
ajánlati kötöttsége alól. 

d) az Önkormányzat képviselője jogosult a pályázó szervezet képviseletére és kijelenti, 
hogy a testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat 
megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a pályázat benyújtását 
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az 
általa képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a 
pályázat megvalósítását.  

e) Önkormányzat vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi és a 
kivitelezés kezdetére átadja azokat az MLSZ, vagy az MLSZ képviselője (beruházás 
bonyolító) részére.  

f) a Futballpálya létesítés teljes időtartama alatt az Önkormányzat biztosítja valamennyi 
olyan feltétel teljesítését, amely egyéb esetben a beruházó feladata lenne, így 
különösen, de nem kizárólagosan: a felvonulási terület biztosítását, vízvételi 
lehetőséget, áramvételi lehetőséget, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét 
(cserjék, fák kivágását, gyökereik eltávolítását a területről, stb), építési terület 
előkészítését, szintbe hozását (20x40 m pályánál a maximális eltérés a pálya leendő 
területén a legmagasabb és legmélyebb pont között 30 cm, félpályánál maximum 40 
cm, nagypályánál maximum 50 cm lehet /amennyiben a szintkülönbség ennél több, az 
Önkormányzatnak a szükséges munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt kell 
elvégeznie/), 

g) Önkormányzat vállalja, hogy biztosítja az anyagok, gépek, stb. építési területre történő 
beszállításához szükséges bejárást, útvonalat kb. 40 tonna/gk. súlyhatárig. 
Amennyiben az Önkormányzat által kijelölt útvonal annak ellenére megsérül, hogy a 
kivitelezők nem terhelték túl és szabályosan használták, az Önkormányzat nem tarthat 
igényt a helyreállításra, illetve annak költségére. 

h) Az üzemeltetéshez szükséges összes műszaki feltételt (pl.: elektromos 
kapcsolószekrény, öntözéshez szükséges víz, vízvételi lehetőséget, (vezetékes víz, fúrt 
kút, stb. formában)) az Együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban a 
Önkormányzat biztosítja, legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a 
Futballpálya kivitelezési helyétől számított 50 m távolságra.  

i) Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő lehetőséggel élve LED világítást kér a 
Önkormányzat a 12x24, vagy 20x40 méteres pályához, elfogadja, hogy a LED 
fényvetők felszerelése – esetlegesen - a műszaki átadást követő 3.-4. héten kerül csak 
sor. 



j) Önkormányzat tudomásul veszi azt, hogy kizárólag az MLSZ honlapján található 
műszaki tartalom megvalósítása támogatható költség, egyéb az előkészítés, 
tereprendezés, feltöltés, szintek kialakítása, támfal építés, stb. körbe tartozó munkák 
nem. 

k) Önkormányzat vállalja, hogy a pályázat tárgyának megépítése helyszínén, a 
kivitelezésre meghirdetett időszakban (minimum 8 nap) valamennyi a kivitelezésben 
részt venni kívánó Vállalkozónak  – előre egyeztetett időpontban – bemutatja az 
építési területet, ismerteti velük mindazon adatokat, tényeket, stb. amelyek a 
kivitelezésre és az anyagszállításra történő minél pontosabb ajánlatadáshoz szükséges. 
Lehetőséget biztosít részükre a helyszín megismerésére, bejárására, tanulmányozására. 
Vállalja, hogy olyan részletes adatokat ad meg részükre, amelyek elősegítik azt, hogy 
az MLSZ által rendelkezésükre bocsátott információk mellett, szakmailag és 
pénzügyileg megalapozott ajánlatot nyújthassanak be a kivitelezésre.  

l) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kivitelezést az MLSZ által tenderen 
kiválasztott vállalkozó végzi. 

m) Önkormányzat együttműködik a kivitelezővel, az MLSZ képviselőjével és az MLSZ 
által megbízott műszaki ellenőrrel azért, hogy a kivitelezés az MLSZ által 
meghatározott időpontban elkezdődhessen, és zökkenőmentesen kerüljön 
végrehajtásra. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az MLSZ jogosult a munkaterület 
átadásának és a munkavégzés kezdetének és befejezésének időpontját meghatározni. 

n) a pályázat tárgyának megépítése kapcsán, az MLSZ és a kivitelezést végző Vállalkozó 
közti vállalkozói szerződést a kivitelezés kezdési időpontjában (a terület műszaki 
átadásakor) az Önkormányzat, mint majdani üzemeltető megismeri, és az abban 
foglaltakat elfogadja, segíti annak megvalósulását.  

o) Önkormányzat vállalja, hogy az üzemeltetés teljes ideje alatt (minimum 15 év) a 
beruházásra előírt, együttműködési megállapodásban és a műszaki átadás kapcsán 
átvett karbantartási utasításokban rögzített karbantartást saját költségén folyamatosan 
elvégzi, vagy külsős vállalkozóval elvégezteti. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 
karbantartási kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kárt saját költségen 
köteles elhárítani. 

p) Önkormányzat tudomásul veszi azt, hogy a kivitelezés műszaki tartalmához és 
költségéhez kapcsolódó információkról az MLSZ nem köteles részletesebb 
tájékoztatást biztosítani annál, mint ami a pályázati útmutatóban, a vállalkozóval 
kötött szerződésben és annak mellékleteiben olvasható.  

q) Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén egy összegben kifizetésre kerül 
az együttműködési megállapodás 2. mellékletében meghatározott ellenérték. Ezt az 
összeget az Önkormányzatnak a megállapodás aláírását követő 8 napon belül 
előlegként kell átutalnia az MLSZ bankszámlájára. A pályázati biztosítékként 
megfizetett díj ebbe az összegbe beszámít. 

r) ha a tényleges kivitelezési ár magasabb, mint a pályázat benyújtásakor megismert 
becsült költség 110%-a, akkor Önkormányzat elállhat az MLSZ által kötendő 
együttműködési megállapodás aláírásától. Amennyiben bármilyen más ok miatt, vagy 
indoklás nélkül áll el a Önkormányzat az MLSZ által kötendő együttműködési 
megállapodás aláírásától, akkor tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtását követő 2 
naptári évben az MLSZ kizárhatja az általa meghirdetett pályázatokból és elveszti a 
Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget. 

s) amennyiben a beruházás építési engedély köteles, Önkormányzat vállalja a beruházás 
70%-ának összegével megegyező jelzálogjog 15 évre szóló bejegyzését és a 
bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A beruházás akkor is 
megvalósítható, ha a beruházás helyszínét biztosító ingatlan nem, vagy nem 



kizárólagosan önkormányzati tulajdonban van, ebben az esetben azonban a nem 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra, illetve ingatlan részre a beruházás 70%-ának 
erejéig az MLSZ javára kerülhet bejegyzésre a jelzálogjog az Önkormányzat 
költségre, amennyiben nem építési engedély köteles a beruházás. Az MLSZ 
kizárólagos döntési jogköre a jelzálogjog bejegyzésének előírása. Amennyiben építési 
engedély köteles a beruházás, akkor a jelzálog jogosultja a Magyar Állam lesz.  

t) amennyiben a pályázat megvalósításában olyan partner vesz részt, amely még nem 
lépett be a Bozsik-program egyesületi vagy intézményi programjába, akkor vállalja, 
hogy legkésőbb a 2014/2015-ös szezonban a fenti programok egyikében regisztrálja 
magát.  

u) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy szerződéskötési kötelezettség terheli; 
amennyiben a szerződéskötési kötelezettségnek a teljes beruházási költség 
megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget a Önkormányzat vagy az 
ellenértéket 8 napon belül nem utalja át, az MLSZ a pályázatot visszalépettnek 
tekintheti és 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból 
valamint nem fizeti vissza a Önkormányzat által Pályázati Biztosítékként megfizetett 
összeget. 

v) a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosa(i) nem sportszervezet illetve nem a 
Magyar Állam.  

 

 

Dátum: 

 

  

  _____________________  

 

………………… Önkormányzat 

képviseli:  



Sportpálya építését támogató cégek: 
 
 
Max Parketta Kft. 
Hidi József  302213224 
hidijozsef@gmail.com 
 
 
Krone Fémmegmunkáló Kft. 
Botlik István 309449128 
office@kronekft.hu 
 
 
Agroplast Műanyagipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Viczencz Győzőné 29540593 
agroplast@mail.datanet.hu 
 
 
Agro-Largo Kft 
Németh Ildikó 305090415 
nemethildiko@agro-largo.hu 
 
 
Kinamé Kft. 
Kis István 309685666 
kiname@kiname@kiname.hu 
 
 
Unio Telecom Kft. 
Ács Ferenc 306951100 
info@uniotelecom.hu 
 
 
Király Szerszám Kft. 
Ács Ferenc 306951100 
recepcio@kiralyszerszam.hu 
 
 
Gyál-Liget Gyógyszertár 
Ács Ferenc 306951100 
gyalliget@digikabel.hu 
 
 
 
 
 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(MINTA) 

 
 

mely létrejött egyrészről 
  
........ Önkormányzat (székhely, képviseli) /a továbbiakban: Önkormányzat/ 
 
másrészről 
 
……. szakmai partner (székhely, képviseli) /a továbbiakban: Szakmai Partner/ 
 
között az alulírt napon és feltételekkel:  
 
 

1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében … 
Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek keretében a Magyar Labdarúgó 
Szövetség  ….. méretű labdarúgó pályát épít az alábbi helyszínen: … . … 
Önkormányzat pályázatában szakmai partnerként …. – t jelölte meg.  

 
2.  Az Önkormányzat és a Szakmai Partner együttműködik abban, hogy a labdarúgó 

pályán elsősorban labdarúgó foglalkozások, versenyek, tornák, egyéb labdarúgással 
kapcsolatos események, másodsorban tömegsport, szabadidő- és kulturális 
rendezvények valósuljanak meg. 

 
3. Önkormányzat a Tao. tv. előírásainak megfelelően kötelezettséget vállal, Szakmai 

Partner pedig tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályát iskolai és diák-, 
főiskolai- egyetemi sport események (elsősorban labdarúgás), szabadidősport 
események (elsősorban futball), más közösségi célú – különösen: kulturális, turisztikai 
– események lebonyolítása céljából naponta a futballpálya üzemidejének legalább 
20%-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen használja vagy kedvezményes áron 
hasznosítja. 

 
4. A Szakmai Partner a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szakmai 

kapcsolattartót jelöl ki. Az önkormányzat felhatalmazza a szakmai partnert, hogy a 
szakmai kapcsolattartó a programok szervezés és lebonyolítása során az MLSZ kijelölt 
grundfelügyelőjével, illetve egyéb szakmai kapcsolattartójával (elsősorban: megyei 
igazgatóságok munkatársai, szabadidő-futball szakág munkatársai) együttműködjön. 
Az együttműködés kiterjed a folyamatos kapcsolattartásra, az esetleges 
adatszolgáltatások biztosítására, illetve az MLSZ országos, regionális, megyei, vagy 
körzeti programjaiban való bekapcsolódásra, a programban való részvétel 
koordinálására. 

 
5.  A szakmai partner kifejezett feladata, hogy a 2. pont szerinti események szervezése 

során a település – illetve vonzáskörzete – területéről minél nagyobb számú résztvevőt 
toborozzon, kialakítsa, folyamatosan fenntartsa, és lehetőleg növelje a sport, a mozgás  
– azon belül elsősorban a labdarúgás – iránti érdeklődést, aktivitást. 

 
6. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre. 

 



7. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából legalább a Ptk. szerinti 
együttműködésre kötelesek. 

 
8. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával 

módosítható.  
 
 

Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon __ 
példányban írták alá. 
 

_____________, 2015. _____________ __. ______________, 2015. _____________ __. 

 

 

___________________________________ ________________________________ 

                

képviseli:        képviseli: 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén 

 
 
amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony 
ellátásának céljából jött létre egyrészről a 
 

  
(a továbbiakban: MLSZ), másrészről 
 

 
 
(a továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi feltételekkel. 
 
 
Preambulum 
 

Felek megállapítják, hogy: 
 

� a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. § meghatározza az 
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait; 

 
� MLSZ a labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő sportfejlesztési 

programot dolgozott ki, melynek keretében az önkormányzatokkal együttműködve 
futballpályákat kíván létesíteni országszerte; 

 
� jogszabályban foglalt és önként vállalt sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatoknak az 

MLSZ által kidolgozott sportfejlesztési program megvalósításával történő ellátásában a jelen 
megállapodásban foglaltak szerint kívánnak együttműködni; 

 
� az együttműködés a helyi önkormányzat által ellátandó, sporttal kapcsolatos közfeladatához 

kapcsolódik, melynek megvalósításáról az MLSZ gondoskodik az Alapszabályában 
meghatározott kötelezettségének megfelelően.  

 
� MLSZ igénybe kívánja venni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatást;  
országszerte beruházásokat eszközöl futballpályák kialakítására, felújítására és vállalja a 
támogatott beruházás révén üzembe helyezett labdarúgópályák 15 évi határozott időtartamú 
sportcélú hasznosítását a Tao tv. 22/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint; 

 
� a támogatás igénybevétele olyan létesítmények kialakítására, felújítására irányulhat, 
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amelynek alapvető, közvetlen és kizárólagos rendeltetése, hogy a sportról szóló törvényben 
meghatározott sporttevékenységre használják. 

 
 
I. A szerződés tárgya 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, a ………………………. 
Földhivatalnál ………………………. ……………… helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben ……………………………………. szám alatti ingatlanon – a jelen szerződés 1. 
számú mellékletét képező vázrajzon feltüntetetteknek megfelelően – a Felek  futballpályát 
alakítanak ki, amelynek során a Futballpályát az MLSZ építi meg, és azt a Felek az üzembe 
helyezéstől számított 15 év határozott ideig sportcélú tevékenység folytatására a jelen 
megállapodásban foglaltak szerint együtt használják és hasznosítják. Felek egyezően rögzítik, 
hogy a továbbiakban az Ingatlan fogalma alatt a vázrajzon megjelölt – a Futballpálya által 
elfoglalt – területet értik. 

 
 
II. A szerződés célja 
 

1. Felek a jelen megállapodás feltételeit a szerződés céljának figyelembe vételével alakították ki és 
fogadták el. 
 

2. MLSZ kijelenti, hogy részéről a jelen megállapodás célja az I/1. pontban meghatározott 
Futballpálya jelen szerződés szerinti hasznosítása a Sporttörvényben és MLSZ Alapszabályban 
meghatározott feladatai hatékony ellátása, valamint a Tao. törvény vonatkozó rendelkezéseiben 
előírtak teljesítése érdekében. 
 

3. Önkormányzat kijelenti, hogy részéről a jelen megállapodás célja a Sporttörvényben és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott 
feladatai megfelelő ellátása. 

 
 
III. Az együttműködés időtartama 
 

1. Jelen megállapodás a mindkét Fél képviselője általi aláírás napjától az I/1. pontban 
meghatározott futballpálya üzembe helyezésétől számított  15 év határozott időre jön létre. 

 
2. Jelen megállapodás aláírásával Felek kifejezetten lemondanak arról, hogy a megállapodást a 

határozott idő lejárta előtt megszüntessék. 
 

3. Felek a megállapodás határozott időtartamának lejárta előtt legalább 180 nappal tárgyalásokat 
kezdeményeznek a Futballpálya további közös használata tárgyában.  

 
 
IV. A labdarúgó pálya kialakításának finanszírozása  
 

1. Felek egyezően rögzítik, hogy az országszerte kialakításra kerülő labdarúgó pályák teljes 
kivitelezési költségeit az MLSZ sportfejlesztési programja (a továbbiakban: programterv) 
tartalmazza, a Futballpálya létesítésének teljes bruttó (nettó + 27% áfa) beruházási költségét a 
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza (a továbbiakban: 
Teljes Költség). Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Teljes Költség módosításra 
kerül, ésszerű határidőn belül ennek megfelelően módosítják a 2. sz. mellékletet . 
 

2. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező Futballpálya kialakítása a 
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
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107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott tárgyi eszköz 
beruházásnak minősül. 
 

3. Felek akként állapodnak meg, hogy Önkormányzat a jelen szerződésben szerzett jogok 
gyakorlásáért ellenértéket fizet MLSZ-nek. Az ellenérték (a továbbiakban: Ellenérték) mértékét 
Felek úgy határozzák meg, hogy az a Teljes Költség nettó részének 30%-a + áfa. Tekintettel 
arra, hogy az MLSZ - mint a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja 
szerinti támogatásra jogosult szervezet - részére a jelen megállapodás tárgyát képező projekt 
megvalósításához szükséges támogatást részben vagy egészben olyan támogató biztosítja, akit 
az Önkormányzat közvetített (a továbbiakban: Támogató), az MLSZ az Önkormányzat által 
fizetendő Ellenértékből a Támogató által a Tao. tv. 22/C. (3) bekezdés a) pontja alapján az 
MLSZ rendelkezésére bocsátott kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékével megegyező 
engedményt biztosít. Az Önkormányzat által fizetendő Ellenérték összegét a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
 

4. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a IV./3. pont szerinti Ellenértéket a jelen 
megállapodás aláírását követő 8 napon belül előlegként átutalja az MLSZ bankszámlájára. Az 
MLSZ az átutalást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül előlegszámlát állít ki. 
Az Önkormányzat által a pályázati eljárás során befizetett pályázati biztosíték az Ellenértékbe 
beszámításra kerül. Az MLSZ a Futballpálya kialakítását követően végszámlát állít ki .  

 
5. Felek megállapodnak – és Önkormányzat kifejezetten elfogadja –, hogy a Futballpálya 

kialakításának előfeltétele az Ellenérték összegének Önkormányzat általi teljesítése az MLSZ 
részére. 
 

6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a pályaépítés megkezdésének feltétele az MLSZ 
sportfejlesztési programjának a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott  jóváhagyást végző szervezet által történő jóváhagyása. 
 

7. Amennyiben a pálya nem épül fel, a Magyar Labdarúgó Szövetség, vállalja, hogy az 
Önkormányzat részére az Ellenértéket visszafizeti. 

 
 
V. Felek jogai és kötelezettségei 
 

1. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő, a jelen megállapodás I/1. 
pontjában körülírt – a vázrajzon megjelölt – Ingatlant a Futballpálya kialakítása céljából és 
annak időtartamára az MLSZ birtokába bocsátja, ingyenesen a használatába adja. Az MLSZ az 
így használatában álló Ingatlanon kialakítja a Futballpályát.  Önkormányzat továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek közös 
teljesítése és jogok közös gyakorlása céljából a Futballpálya kialakítását követően az üzembe 
helyezéstől számított 15 év határozott időtartamra az Ingatlant és a Futballpályát az MLSZ 
ingyenes, részleges használatába adja közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához 
szükséges mértékben. A Sporttörvény 55.§, valamint  – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, 23. § (4) bekezdés 8. pontja 
és (5) bekezdés 17. pontja értelmében a jelen megállapodás tárgyát képező sportfejlesztés 
közfeladatnak minősül. A Futballpálya az Önkormányzat könyveiben (számviteli 
nyilvántartásaiban) kerül kimutatásra, az MLSZ pedig a 15 évre szóló használati jogot – vagyoni 
értékű jogként – veszi fel a könyveibe. 
 

2. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban – különösen pedig a 
Tao tv. 22/C. § - ban – foglaltak teljesüléséhez szükséges valamennyi nyilatkozatot, 
hozzájárulást és beleegyezést határidőben megadja és szükség esetén az MLSZ rendelkezésére 
bocsátja. Amennyiben Önkormányzat a nyilatkozattétel megtagadásával illetve a nyilatkozat 
késedelmes kiadásával az MLSZ-nek kárt okoz, úgy köteles azt megtéríteni. Önkormányzat 
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kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jogvita esetén nyilatkozatát bíróság pótolja.  
 
 

3.  MLSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a programtervnek, illetve a 2. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően megépíti és üzembe helyezi a Futballpályát. A Futballpálya építésének 
kezdő időpontját az MLSZ jogosult meghatározni azzal, hogy arról az Önkormányzatot 
legkésőbb a munkakezdést megelőző 3 nappal korábban értesíti.  
 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósítási határidő elmulasztása esetén a kivitelezőt terhelő 
és a MLSZ részére megfizetett késedelmi kötbér arányos része (30%) az Önkormányzatot illeti meg.  
 

5. MLSZ a Futballpálya műszaki átadás-átvételének és üzembe helyezésének időpontjáról az 
Önkormányzatot írásban tájékoztatja, az átadás-átvételre az Önkormányzatot meghívja.  Az 
üzembe helyezéssel egyidejűleg az MLSZ a Futballpályát az Önkormányzat birtokába adja a 
jelen megállapodás V/1. pontjának sérelme nélkül. Szerződő felek a birtokba adásról 
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a Futballpálya műszaki állapotát.  Önkormányzat 
már a jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a műszaki 
átadás-átvételi eljárásban nem vesz részt, úgy mind a bejárási, mind pedig a birtokbaadási 
jegyzőkönyv távollétében kerüljön felvételre. Az Önkormányzat távolléte nem akadálya a 
birtokbaadásnak, amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményes volt és az MLSZ az 
Önkormányzat részére a birtokbaadási jegyzőkönyvet megküldte. Önkormányzat birtokba 
lépésének időpontját minden esetben a birtokba adási jegyzőkönyv rögzíti . Az Önkormányzat 
elfogadja, hogy amennyiben a birtokbaadástól távol marad, ebből eredően az MLSZ-szel 
szemben semmilyen kifogást vagy igényt nem támaszthat. 
 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Futballpályát a Tao tv. 22/C. § (6) – (8) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően használják és hasznosítják. 
 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Futballpálya rendeltetésszerű használatához szükséges 
valamennyi felújítási, javítási, karbantartási költséget, valamint a használattal járó költségeket, 
továbbá a Futballpálya tekintetében felmerülő közterheket Önkormányzat viseli. 
 

8. Felek megállapodnak, hogy a közüzemi mérőórákat – amennyiben ez szükséges – 
Önkormányzat  saját költségén köteles felszereltetni, a szolgáltatókkal a közüzemi szerződéseket 
megkötni, a közüzemi díjakat határidőre megfizetni. 
 

9. Szerződő felek megállapodnak és az Önkormányzat tudomásul veszi és vállalja, hogy a 
Futballpálya részére történő birtokba adását követően jelen szerződés időtartama alatt az 
Önkormányzat felelőssége és költsége a Futballpálya szabályszerű és jelen szerződésnek 
megfelelő működtetése, karbantartása, üzemeltetése, valamint a jelen szerződés időtartama alatt 
a Futballpálya jogszabályoknak és a biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges 
állagának biztosítása.   A Futballpálya teljes körű üzemeltetéséről és – a jelen megállapodás 3. 
számú melléklete szerinti – karbantartásáról Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni. 
MLSZ – előzetes értesítést követően – maga vagy megbízottja útján jogosult a karbantartást 
ellenőrizni és az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készíteni. A karbantartási kötelezettség 
teljesítését a felek lényeges szerződési feltételnek tekintik, melynek megsértése különösen súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 
 

10. MLSZ a jelen megállapodás fennállása alatt eszköz és anyagpótlást, illetve felújítást nem végez, 
ez az Önkormányzat feladata és költsége. 

 
11.  Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni a Futballpálya őrzéséről, védelméről. 

 
12. Felek a Futballpályát szabadon – egymással egyeztetve – használják és hasznosítják, Önkormányzat 

azonban kötelezettséget vállal arra, hogy azt iskolai és diák-, főiskolai- egyetemi sport események 
(elsősorban labdarúgás), szabadidősport események (elsősorban futball), más közösségi célú – 
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különösen: kulturális, turisztikai – események lebonyolítása céljából naponta a Futballpálya 
üzemidejének legalább 20%-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen használja vagy 
kedvezményes áron hasznosítja.   Felek jelen rendelkezést lényeges szerződési feltételnek tekintik, 
melynek megsértése különösen súlyos szerződésszegésnek minősül. Önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályahasználattal kapcsolatban – különös tekintettel a kedvezményes 
pályahasználati kötelezettség teljesítésére vonatkozóan – az MLSZ által kért adatszolgáltatási 
kötelezettséget az MLSZ erre vonatkozó felszólításában megjelölt határidőben teljesíti.   
 

13. Önkormányzat vállalja, hogy az MLSZ által kijelölt szakmai szervezeti egységgel, illetve 
koordinátorral – elsősorban, de nem kizárólag az MLSZ által kijelölt szakmai kapcsolattartó 
útján – együttműködik, biztosítja a részvételt az MLSZ által szervezett releváns képzéseken. Az 
MLSZ az Önkormányzat által kért, a futballpályán szervezett tevékenységekhez és 
aktivitásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat teljesíti. Az Önkormányzat a Futballpálya 
használata során az MLSZ által szervezett országos labdarúgó szakmai programokhoz 
(elsősorban Bozsik program, és szabadidő- futball) kapcsolódó tornák, rendezvények, versenyek 
lebonyolításának elsőbbséget biztosít, és az MLSZ jogosult a térítésmentes pályahasználatra.  

 
14.  MLSZ és Önkormányzat közösen rendelkezik a Futballpálya területére vonatkozó reklám célú 

felületek hasznosítási jogával. MLSZ a palánkok belső hirdetési felületének tekintetében, a 
20x40-es és 12x24-es pálya esetén 12 db 100x200 centiméteres hirdetési felület, a 40x60-as és 
a105x68-as pálya esetén 8 db 100x200 centiméteres hirdetési felület kizárólagos felhasználója. 
A kizárólagos hirdetési felületek elhelyezkedését MLSZ jogosult meghatározni  a Futballpálya 
üzembe helyezését követő 30 napon belül, de legkésőbb az Önkormányzat erre vonatkozó 
felhívásában megjelölt határidőre. MLSZ a nem kizárólagos felületek hirdetési jogát átengedi az 
Önkormányzatnak, az ebből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. 
 

15. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Futballpálya állagsérelmének megelőzését szolgáló 
házirendjét az MLSZ határozza meg. A házirendet az MLSZ a palánkok külső felületén az általa 
meghatározott helyre a műszaki átadás-átvételt követően 2 db 100 x 70 centiméteres felületen 
helyezi el. 
 

16. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pálya környékén, jól látható módon tájékoztató 
táblát helyez el az alábbi információkkal: a pálya mérete, a pálya típusa, a pálya nyitvatartási 
ideje, a pályabérléssel kapcsolatos kontaktszemély adatai (név, telefonszám). A tájékoztató tábla 
kapcsán az adatszolgáltatási kötelezettség az Önkormányzatot terheli, míg a tájékoztató tábla 
elkészíttetése az MLSZ kötelezettsége.   

 
17.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Futballpályán folytatott tevékenységhez – 

amennyiben az szükséges – a hatósági engedélyeket az Önkormányzat saját költségén köteles 
beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, 
illetve tevékenységét mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások 
megtartása mellett folytatni. 
 

18. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a közműfejlesztési hozzájárulást, 
vállalja az energia csatlakozási pont kiépítését saját költségén és rendelkezésre bocsátja a 
beruházás üzemeltetéséhez szükséges - műszaki leírásban meghatározott - energiamennyiséget. 

 
19.  Felek kölcsönösen jogosultak ellenőrizni a Futballpálya rendeltetésszerű és a jelen 

megállapodás előírásainak megfelelő használatát, és követelhetik a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kár 
megtérítését. 
 

20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Önkormányzat jelen szerződésben foglalt 
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valamely kötelezettségének határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a 
szerződésszegés minden napjára 5.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni MLSZ-nek. 
Kötbérterhes szerződésszegésnek minősül különösen – de nem kizárólagosan – a Futballpálya 
használatát és használhatóságát befolyásoló szerződésszegés, valamint az V/1-2., V/9. és V/12-
13. pontokban előírt kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése. Tekintettel arra, 
hogy a szerződés idő előtti megszüntetése a Tao tv. által előírt hasznosítási kötelezettség miatt 
kizárt, a jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettséget Felek sem összegben, sem időben nem 
korlátozzák. A kötbér az Önkormányzatnak felróható szerződésszegés megszűnését követő 
napon válik esedékessé azzal, hogy amennyiben a szerződésszegéssel érintett időszak a 
kilencven napot meghaladja (huzamos szerződésszegés), úgy erre az időszakra eső kötbér a 
kilencvenegyedik napon válik esedékessé, és ezen a napon kezdődik a következő kötbérfizetési 
időszak. 
 

21. Az önkormányzat beruházási feltételekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásait az 
Együttműködési megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza.  

 
VI. Szavatosság 
 

1. MLSZ szavatol azért, hogy a Futballpálya használatra alkalmas állapotban kerül az 
Önkormányzat birtokába. 
 

2. Önkormányzat szavatol azért, hogy a Futballpálya a jelen megállapodás fennállásának egész 
tartama alatt rendeltetésszerű, szerződésszerű, biztonságos és balesetmentes használatra 
alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak. 

 
3. Önkormányzat szavatol azért, hogy az Ingatlanon, illetve a Futballpályán harmadik személynek 

nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Feleket a zavartalan használatban, valamint 
gátolná a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésében. 

 
4. MLSZ szavatol azért, hogy a Futballpályán harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 

amely akadályozná a Feleket a zavartalan használatban, valamint gátolná őket a jelen 
megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésében. 
 

5. Az MLSZ a kivitelező vállalkozóval szemben, hibás teljesítésből eredően őt megillető jótállási 
és szavatossági jogáról jelen megállapodással lemond az Önkormányzat javára.  Önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja a kivitelezőt a szavatossági és garanciális ügyekben 
eljáró kapcsolattartója személyéről és elérhetőségeiről. Felek megállapodnak abban, hogy az 
Önkormányzat a jótállási és a szavatossági jogokat az MLSZ által a jelen pont szerint adott 
felhatalmazás alapján kizárólag a kivitelező vállalkozóval szemben  érvényesítheti. Az 
önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy az MLSZ-szel szemben hibás teljesítésből eredő 
jótállási és szavatossági igényt nem támaszthat. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 
a felmerülő hibát haladéktalanul, de legkésőbb az annak felmerülésétől számított 10 napon belül 
bejelenti. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztása a jótállási és 
szavatossági jogok elvesztésével járhat. Amennyiben Önkormányzat és vállalkozó között vita 
merül fel annak kapcsán, hogy a felmerülő hiba a kivitelező jótállási és szavatossági jogának 
körébe tartozik-e vagy sem, annak eldöntésére MLSZ jogosult.  
 

6. Önkormányzat a garanciális idő lejárta előtt garanciális bejárásra hívja a kivitelezőt, közösen 
megvizsgálják a Futballpálya állapotát, jegyzőkönyvet vesznek fel az esetleges garanciális 
hibákról. Hiba esetén a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a kijavítandó hibák és a javítási 
határidők. A javítási határidők lejártával Önkormányzat ellenőrzi azok teljesítését, amelynek 
eredményéről a jegyzőkönyvek megküldésével értesíti az MLSZ-t. Eredményes garanciális 
bejárás esetén az Önkormányzat javaslatot tesz az MLSZ részére a vállalkozói díjból 
visszatartott összeg kifizetésére, illetve a vállalkozói bankgarancia visszaadására.    
 



7/9 

 
VII. Kárveszély 
 

1. MLSZ az alábbi esetekben felelősségét kifejezetten kizárja: 
 

- az üzemszerű működés körében keletkezett bármely kár; 
- a Futballpályán lévő dolgokban keletkezett kár; 
- baleseti károk, betörés, alkalmazottak és harmadik fél károkozása. 
- vis maior esetek. 

 
2. A Futballpályán belül bekövetkező bármely más káresemény esetén is a helyreállítási 

kötelezettség, illetve a felelősség teljes mértékben kizárólag Önkormányzatot terheli.  
 

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amennyiben 
bármilyen káresemény következik be, különös tekintettel a jelen megállapodás V/20. pontjában 
foglaltakra. 

 
4. Önkormányzat köteles a Futballpályán keletkezett károsodásokat haladéktalanul helyreállítani. 

Amennyiben e kötelezettségének MLSZ írásbeli felhívása ellenére határidőn belül nem tesz 
eleget, MLSZ – kötbérigénye érvényesítésén túl – jogosult a keletkezett károk helyreállításával 
kapcsolatos munkák Önkormányzat költségén történő elvégeztetésére.  

 
5. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó szabályai (5:22. §) a felek 

jelen megállapodással alapított jogviszonyában a jelen megállapodásban foglaltak szerint 
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély – az 
MLSZ által szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – 
Önkormányzatot terheli. 

 
VIII. A megállapodás hatálya 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezet nem hagyja jóvá az MLSZ 
sportfejlesztési programját, MLSZ jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 

2. A jelen megállapodás hatálya – a VIII/1. és 3. pontban foglaltak kivételével – a határozott 
időtartam elteltével szűnik meg. 

 
3. A Futballpálya elpusztulásával Felek megállapodása megszűnik. Ebben az esetben MLSZ nem 

köteles Önkormányzatnak másik sportlétesítményt biztosítani.  
 

4. A jogviszony megszűnése esetén a Felek egymással kötelesek elszámolni együttműködésükből 
eredő kötelezettségek tekintetében. A jelen megállapodás megszűnése az MLSZ-t nem gátolja 
esetleges követelései behajtására vonatkozó jogában, illetve abban a jogában, hogy az 
esetlegesen felmerült kártérítési igényét érvényesítse. 
 

5. Tekintettel a Tao tv. által meghatározott hasznosítási kötelezettségre, Felek kifejezetten 
elfogadják, hogy a Tao tv. 22/C. § szerinti támogatás igénybevételét és a Futballpálya 
kialakítását követően a megállapodás a határozott idő lejárta előtt nem kerülhet megszüntetésre.  

 
6. Önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy őt terheli a hasznosítási cél neki felróható 

meghiúsulásából, illetve kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből  eredő 
valamennyi kár, beleértve az MLSZ által igénybe vett támogatás visszafizetését, amennyiben a 
szerződésszegéssel összefüggésben ez válik szükségessé. 

 
IX. Kapcsolattartás 
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1. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek által 
felhatalmazott személyek: 

 
MLSZ részéről jogi és adminisztratív ügyekben: 
Név: dr. Kondor Boglárka 
Beosztás: jogi előadó 
Telefon: 06 30/774-2538 
E-mail: kondor.boglarka@mlsz.hu 
 
MLSZ részéről műszaki ügyekben: 
Név: Csuti György 
Beosztás: beruházási igazgató 
Telefon: 06 30/774-2774 
E-mail: csuti.gyorgy@mlsz.hu 
 
Önkormányzat részéről adminisztratív ügyekben:  
Név: ………………………………….. 
Beosztás: …………………………….. 
Telefon: ………………………………. 
E-mail: ……………………………….. 
 
Önkormányzat részéről helyszíni kapcsolattartó műszaki ügyekben:  
Név: ………………………………….. 
Beosztás: …………………………….. 
Telefon: ………………………………. 
E-mail: ……………………………….. 

 
2. Felek a jelen megállapodással kapcsolatos mindennemű közléseiket megtehetik írásban, 

telefonon, telefaxon, e-mailen. A telefonon tett közléseket haladéktalanul írásban is kötelesek 
megtenni a Felek. 

 
3. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell kézhez vettnek tekinteni, ha azt Felek jelen pontban 

megadott hívószámára küldték és azt a vonatkozó adási nyugta igazolta, az e-mailen küldött 
dokumentumok átvételét az e-mail fogadásáról szóló automatikus értesítés igazolja. 

 
4. Az írásban postai úton küldött leveleket ajánlott – tértivevényes – postai küldeményként kell 

feladni. A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. 
napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény ˝nem kereste˝, vagy ˝nem vette át˝ 
jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a jelen szerződében írt telefaxszámot, e-mail címet 
bármely fél a másik fél előzetes értesítése nélkül változtatta meg és az így küldött üzenet ezért 
nem jut el hozzá. 

 
X. Egyéb rendelkezések 
 

1. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti együttműködésre kötelesek. 

2. A jelen megállapodással kapcsolatban a Felek a birtokukba került adatokat, tényeket, 
információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a megállapodással össze nem függő célra 
nem használhatják fel, harmadik személynek nem adhatják tovább.  

3. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél felhatalmazott képviselője útján 
aláírta.  
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4. Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt fél nevében a jelen szerződés aláírására 
megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Elismerik továbbá, hogy a képviseleti hibával 
összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartoznak. 

5. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával módosítható.  

6. Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése, vagy annak bármely körülmények közötti 
alkalmazása érvénytelen vagy végrehajthatatlan, ez a megállapodás egyéb rendelkezéseit és azok 
alkalmazását nem érinti, azok a jog által megengedett legteljesebb mértékben a Felek jelen 
megállapodásban kifejezett céljainak és akaratának megfelelően érvényesíthetők maradnak.   

7. Felek a szerződéses feltételeket egybehangzó akaratnyilatkozatukkal a Ptk. felek 
szerződéskötési szabadságát rögzítő rendelkezéseire tekintettel határozták meg. 

8. Felek egyezően rögzítik, hogy a jogaikat és kötelezettségeiket céljaik és érdekeik megfelelő 
figyelembe vételével állapították meg, ezért a jelen megállapodás szerinti szolgáltatás-
ellenszolgáltatást egyenértékűnek ismerik el. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, 
hogy az egyenértékűség elvének megsértésére, illetve a szerződés egyéb okból adódó 
érvénytelenségére nem hivatkozhatnak, erre hivatkozva egymással szemben követelést 
jogszerűen nem támaszthatnak. 

9. E megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében elsősorban a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

XI. Megállapodás mellékletei 

1. számú melléklet: helyszínrajz, illetve vázrajz a  futballpálya feltüntetésével 
2. számú melléklet: Futballpálya kialakításának Teljes Költsége   
3. számú melléklet: Önkormányzat karbantartási feladatai 
4. számú melléklet: Beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozat  
 
Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és értelmezés 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 5 példányban írták alá. 

Budapest, 2016. _____________ __. ______________, 2016. _____________ __. 

 

___________________________________ ________________________________ 

Magyar Labdarúgó Szövetség                      …................................................... 
képviseli: Dr. Vági Márton főtitkár            képviseli:  

 



Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

(önkormányzati pályázó, önkormányzati tulajdonos esetén) 

 

Alulírott, … Önkormányzat (székhelye: … adószáma: … képviseli:…), kötelezettséget 
vállalok arra, hogy az … arányban tulajdonomban álló, a … Földhivatalnál … helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben  … címen található ingatlan használatát a Magyar 
Labdarúgó Szövetség részére átengedem. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fent megnevezett 
ingatlan(ok)on sportpályát létesítsen.  
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felépült futballpályát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
együttműködve 15 éven keresztül együtt használjuk és hasznosítsuk a TAO pályázatban leírt 
cél megvalósítása érdekében.  
 
Amennyiben a sportpálya létesítése építési engedély köteles tevékenység, hozzájárulok az 
ingatlanon a Magyar Állam javára történő 15 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez a 
beruházás összegének 70% erejéig, és vállalom a bejegyzéshez kapcsolódó költségek 
megfizetését. 
 
Nyilatkozom arról, hogy a fenti ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forgalomképtelen 
törzsvagyonába. 
 
Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 
amely akadályozná a Magyar Labdarúgó Szövetséget abban, hogy a fenti ingatlanon a 
beruházást megvalósítsa.  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján 
jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez 
szükséges felhatalmazással.  
 
 
Kelt: település, 2015. október 13. 

 
 

……………………………………….. 

Név 

Székhely 

Képviselő  





Tárgy:  Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv 
módosítására. 

         
 
 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell elfogadniuk.  
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv 
módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
A 2015. évi közbeszerzési terv az idei évben a 27/2015.(II.04.) számú önkormányzati határozattal elfogadásra 
került, azonban a következő közbeszerzési eljárás lefolytatására merült fel igény: 
 

- Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2015. évi módosított közbeszerzési tervét. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
 
 
Gyál, 2015. október 12. 
 
 
 
 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 

 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának  
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1 Gyál közvilágítás energiatakarékos átalakítása nemzeti rezsim nyílt eljárás 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév

2 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 sz. pályázat: Gyáli Hulladékgazdálkodási 
program eszköz beszerzése nemzeti rezsim nyílt eljárás 2015. I. negyedév 2015. II. negyedév

3

Energetikai pályázattal kapcsolatos  közbeszerzés (energetikai 
pályázattól függően) a következő intézményekre: Bartók Béla általános 
iskola, Zrínyi Miklós általános iskola, Rákóczi Ferenc utcai épület, Tátika 
óvoda, Bartók utcai tagóvoda, Liliom óvoda

hirdetmény nélküli tárgyalásos 2015. III. negyedév 2015. IV. negyedév

4 Gyáli Bartók Béla Általános iskola sportpályájának burkolása hirdetmény nélküli tárgyalásos 2015. I. negyedév 2015. I. negyedév

5 Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2015. IV. negyedév 2016. I. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2015

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda Bartók 
Béla utcai tagóvodájának bővítése tárgyú munka 
műszaki ellenőrének kiválasztására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2011. (X.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
Gyál Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati 
felhívásra. A Képviselő-testület 35/2012. (III.23.) sz. határozatában elfogadta a pályázat előzetes 
költségbecslését, és az önrész rendelkezésre állását igazoló képviselő-testületi határozat tartalmi elemeit. 
 
A 85/2014.(V.29.) számú önkormányzati határozatban a Képviselő-testület elfogadta a Gyáli Tátika Óvoda 
Bartók Béla u. 52. szám alatti épületének építési engedélyezési tervének felülvizsgálatát és az engedélyezési 
eljárás lefolytatását. A benyújtott, és eredményesen zárult "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására" tárgyú pályázat lehetővé teszi a bővítési beruházást a Bartók Béla utcai épületre vonatkozóan 
97 500 000,- Ft támogatási összeggel. 
 
Miután az építési engedélyezési tervek elkészültek, és az engedély jogerőre emelkedett, a 201/2015. (IX.24) 
számú határozatában elfogadta a Képviselő- testület az Ybl Tervező Kft. legkedvezőbb ajánlatát a Gyáli Tátika 
Óvoda Bartók Béla utcai épületének bővítéséhez szükséges kivitelezési tervek elkészítésére. 
 
A megvalósítás következő lépése a kivitelezés műszaki ellenőrzését és a tervek bírálatát végző cég kiválasztása. 
 
A műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Mélyépterv International Kft.  2 600 000,-  + Áfa 
2. Vill-Tech Dual Kft.   2 750 000,-  + Áfa 
3. Volmer Kft.    2 000 000,- + Áfa 

 
A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Volmer Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a Volmer Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának bővítése tárgyú munkához szükséges műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére 
szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 2 000 000,- +Áfa összegért. 

2. a fentiekre 2015. évi költségvetésében a 64/2015.(III.18.) sz. határozat 3. pontjában meghatározott keret 
terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
Gyál, 2015. október 12. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: Árajánlatok (3 db)  







VolGyál_Tátika-Terve.Műell.Aj.151009.doc 

 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Budapest, 2015. október 9. 
Donhauzer Ádám ügyvezető úr Iktsz.: 824/2/15 
 Üi.: Kiss Emese 
 
2360 Gyál 
Rákóczi F. u. 44. 
 
Tárgy: Gyáli Tátika Tagóvodájának bővítése – tervbírálatra és műszaki ellenőrzésre árajánlat. 
 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Tárgyi munkára a szolgáltatott adatok alapján – ajánlatkérés, helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, becsült 
beruházási érték: 150 MFt – a Volmer Kft. (Székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 54., Cg.szám: 01-09-
073204; adószám: 10483176-2-43) az alábbi árajánlatot adja. 
 
Megbízás tárgya: 
 
A Gyáli Tátika Óvoda Tagóvodája (2360 Gyál, Bartók Béla u. 52.) – a Város folyamatos fejlődésének 
köszönhetően – fejlesztésre bővítésre szorul. A Képviselő testület döntése értelmében lefolytatott építési 
engedélyezési eljárás sikeresen lezárult és az Önkormányzat megszerezte az építési engedélyt, mely        
2015. szeptember 17-én jogerőre emelkedett. A megvalósításának lépéseként a szükséges tervek elkészítése 
folyamatban van. A fenti munka kapcsán a műszaki ellenőri és tervbírálati tevékenység végzése. 
 
Megbízási díj: 
 
Műszaki ellenőrzés: nettó  1.600.000,- Ft + Áfa 
Tervbírálat: nettó     400.000,- Ft + Áfa 
 
Összesen: nettó 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Kettőmillió forint + Áfa 
 
A megbízási díj, a feladat ellátásához szükséges valamennyi tevékenység, költség ellenértékét foglalja 
magába. 
 
Fizetés: 
 
Az igazolt (rész)teljesítést követően benyújtott (rész)számlák alapján, banki átutalással. A teljesítés és a 
számlázás üteme igazodik a Tervező, Kivitelező (Vállalkozó) teljesítéséhez és számlázásához. 
 
Teljesítési határidő: 
 
A teljesítési határidő igazodik az Ajánlatkérő/Megbízó tárgyi munkájának ütemezéséhez, valamint a 
Kivitelezővel megkötött Vállalkozási Szerződésben rögzítettekhez. 
 
Ajánlattartás: 
 
Ajánlatunkat 90 napig tartjuk fenn. 
 
Amennyiben további egyeztetésre, illetve pontosításra van szükség készséggel állunk rendelkezésre. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 Völgyi Gábor 

VOLMER Kft. ügyvezető 
 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda 
Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése 
tárgyú munka közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2011. (X.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
Gyál Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati 
felhívásra. A Képviselő-testület 35/2012. (III.23.) sz. határozatában elfogadta a pályázat előzetes 
költségbecslését, és az önrész rendelkezésre állását igazoló képviselő-testületi határozat tartalmi elemeit. 
 
A benyújtott, és eredményesen zárult "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" tárgyú 
pályázat lehetővé teszi a bővítési beruházást a Bartók Béla utcai épületre vonatkozóan 97 500 000,- Ft 
támogatási összeggel. 
 
Miután az építési engedélyezési tervek elkészültek, és az engedély jogerőre emelkedett, a 201/2015. (IX.24) 
számú határozatában elfogadta a Képviselő- testület az Ybl Tervező Kft. legkedvezőbb ajánlatát a Gyáli Tátika 
Óvoda Bartók Béla utcai épületének bővítéséhez szükséges kivitelezési tervek elkészítésére. 
 
A megvalósítás következő lépése a közbeszerzési tanácsadó cég bevonása, mivel a közbeszerzési eljárás teljes 
körű lefolytatására az Önkormányzat nem rendelkezik megfelelő jogosultságú közbeszerzési tanácsadóval. 
 
A közbeszerzések lebonyolítására a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Kun Krisztián ügyvédi Iroda      900 000,- + Áfa 
2. Perfectus Kft.        550 000,- + Áfa 
3. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. 1 000 000,- + Áfa 

 
A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a Perfectus Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának bővítése tárgyú kivitelezési munkához szükséges közbeszerzés elvégzésére szerződést 
kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 550 000,- + Áfa összegért 

2. a fentiekre 2015. évi költségvetésében a 64/2015.(III.18.) sz. határozatban biztosított keret terhére 
biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
Gyál, 2015. október 16. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Árajánlatok (3 db) 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Úr részére  
 
Gyál 
Rákóczi Ferenc u. 44. 
2360  
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
   
Megtisztelő felkérésükre az alábbi közbeszerzés lefolytatásában történő hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
közreműködésre árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
  
Gyáli Tátika óvoda bővítés építés kivitelezés 
 
Tanácsadói díj:  
Kivitelező kiválasztása tárgyú közbeszerzés: 550 000 Ft + 27% ÁFA. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-         A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 
-          dokumentáció előkészítése; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  

-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          a dokumentációnak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 
-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

-          kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

-         ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

-          hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése és elfogadás után megküldése; 

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások alapján /a 

Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagot delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 
-  tárgyalásokon részvétel, képviselet; 

-          szakvélemény és döntési javaslat előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 

-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 
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-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 
jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 60 nap.  
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2015. október 15. 
 
  
Tisztelettel:  
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat városi közösségi 
bűnmegelőzési rendszer kiépítésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az év elején történt helyi haláleset a lakosságot mélyen megrázta, amely arra sarkallta a városvezetést, hogy 
egy komplex városi közbiztonsági stratégiát dolgozzon ki. A 130/2015. (V.28.) sz. határozat következtében Gyál város 
polgármestere felvette a kapcsolatot két, közösségi bűnmegelőzési rendszerekkel foglalkozó vállalkozással. Személyes 
tapasztalatok alapján az egyik cég applikációja, rendszere jobbnak bizonyult mind az ár, mind a minőség 
szempontjából. 
 

A HelpyNet Kft. figyelmünkbe ajánlotta a HelpyNet közösségi bűnmegelőzési rendszerét, amelynek lényege 
egy okostelefon-alkalmazás, mely a településen létrehozott beavatkozási egységek és a programot használó lakosok 
között teremt azonnali segítséghívó kapcsolatot. 
A jelenleg Androidra és IOS-re letölthető ingyenes program három alapvető funkcióval bír: azonnali segítséghívó, 
„gyanús alakok a környéken”, valamint egészségügyi riasztás. A bajba jutott személy egy gombnyomással leadhatja a 
vészjelzést, amiről az ő telefonján beállított beavatkozók azonnali telefonos (HelpyNet-es) riasztást, valamint sms-es 
értesítést kapnak, ami tartalmazza a segítséget hívó telefonszámát, valamint GPS pozícióját. Ezen felül a gyanús alakok 
jelzésének lehetőségével gyakorlatilag egy közösségi figyelőhálózat alakítható ki, ami a bűnmegelőzés szempontjából is 
kedvező tendenciákat eredményezhet. 
A HelpyNet része egy ún. vezetési irányító rendszer (VIR), amely egy internetes felületen a beavatkozó egységek 
szerkesztését, azok valósidejű mozgáskövetését, statisztikák készítését és egyéb műveleteket is lehetővé tesz.  
Az okostelefonos program jelenleg is ingyen használható pl. családtagok között (a szülő beállíthatja magát értesítendő 
személynek a gyermek telefonján), de nyilván úgy lenne igazán hasznos a gyáliak számára, ha a rendszerben a FEGY, 
illetve a helyi beavatkozó egységek is közreműködnének. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a további tárgyalások folytatására a Helpynet Kft-
vel adjon felhatalmazást.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Helpynet Kft-vel folytasson 
tárgyalásokat a rendszer bevezetésére és teljes körű működtetésére Gyál város közigazgatási területén.  
 
Határidő : 2015. január 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Suhajda Yvett polgármesteri referens  
 
Gyál, 2015. október 14. 
 
 
         Erős József 
         alpolgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Tárgy: Javaslat a „Gyál Városközpont kialakítása” 
                                                                                                                          projekt folytatásával kapcsolatosan 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városközpont kialakítása projekt megvalósítása keretében az Önkormányzat korábban megvásárolta a Somogyi Béla 
utca 1. 3. és 5. szám alatti ingatlanokat azzal a céllal, hogy a már megépült Gyáli Polgármesteri Hivatalnak és a Gyáli 
Járási Hivatalnak otthont adó épület, az ahhoz kapcsolódó zöldterület és park, a közösségi ház épülete után újabb 
fejlesztéssekkel egy modern, barátságos és színvonalas városias környezetet, városközpontot hozzon létre. Egy olyan 
központi részt alakítson ki: ahova a város polgárai szívesen járnak, ahol jól érzik magukat, amely a településünknek 
igazi központja lehet. 
A projekthez kapcsolódóan  

x az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 2012. június 25.-i ülésén egyhangú döntést hozott, miszerint 
hozzájárul épületük áthelyezéséhez a Somogyi Béla utca 3. szám alá.  

x Az önkormányzat tulajdonában került 3 földrészlet telekegyesítése a 211/2012.(X.25.) sz. határozata alapján 
megtörtént, így kialakult a 2611 hrsz.-ú 2177m2 területű ingatlan 

x Az ingatlanokon lévő épületek bontásáról a T. Képviselő-testület 92/2011.(IV.28.) és a 212/2012.(X.25.) sz. 
határozataiban döntött.  

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2014.(XII.01.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési 
Szabályzata (továbbiakban:HÉSZ)  és annak mellékletét képező szabályozási terve tárgyi ingatlanokat Vt-1 jelű építési 
övezetbe sorolja, melynek főbb övezeti előírásai az alábbiak: (HÉSZ:38.§ (1) bekezdés) 

x Beépítési mód:                                                                                          szabadonálló 
x A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség:                                  45% 
x A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság                             10 m 
x A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány.                             30% 

 
A tervezett építmény főbb jellemzői a 2012. augusztus 07-én készült előterjesztés alapján az alábbiak voltak. 
„A jelenlegi Takarékszövetkezet területén parkoló épülne zöldövezettel. 
Az épületben helyet kell biztosítani a Takarékszövetkezetnek (méretek későbbi egyeztetés alapján), 1 kávézó- cukrászda, 
(Az Arany János Közösségi Ház felőli oldalon), valamint lakások számára. Célszer en az épület társasházként kerülne 
megépítésre. A lakások mérete zömében 40-65 m2 között változna. 
A tervezett épület a környezetbe illeszkedő megjelenés , hagyományos szerkezet , falazó blokk falazattal, vasbeton 
födémekkel, szilárd héjalással épülne. Az elvárt energia besorolás minimum A osztályú lenne. 
A beépítési paraméterek alapján közel 2400 m2 nettó alapterület létesíthető (pince, földszint, emelet, tetőtér), 600 m2-el 
átlagosan szintenként.” 
 
A tárgyban hozott 146/2012.(VIII.16.) sz. határozatban foglaltak csak részben valósultak meg. A gazdasági helyzet 
kedvező alakulását figyelembe véve a tervezett beruházás megvalósítása érdekében annak programját az alábbi 
szempontok szerint célszerű újrafogalmazni: 

x a beruházás gazdaságos és színvonalas megvalósíthatósága, 
x az esetlegesen megváltozott elképzelések és a jóváhagyott HÉSZ előírásainak figyelembevétele, 
x a projekt befektetők bevonásának lehetősége. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
 
 
 

1 



2 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
       1.    egyetért a „Gyál Városközpont kialakítása” projektet tovább folytatásával, 
       2.  felkéri a Polgármestert, hogy erősítesse meg az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet hozzájárulását 

ahhoz, hogy épületük áthelyezésre kerüljön a Somogyi Béla utca 3. szám alá 
3.  felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak és a bizottsági és képviselő-testületi üléseken 

elhangzott szempontok figyelembe vételével a tanulmányterv elkészítésére kérjen három árajánlatot, amelyek 
az alábbiakat tartalmazzák legalább három változatban: helyszínrajz, a funkciók elhelyezkedését ábrázoló 
alaprajz, látványterv, gazdaságossági számítás. 

 
Határidő: 2016. január 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István 
 
 
Gyál, 2015. október 14. 
 
 
 

 Pápai Mihály 
 polgármester 

 

 
Melléklet:   
1 pld. térképkivonat a 2611és 2615 hrsz.-ú ingatlanokról 
1 pld. tulajdoni lap a 2615 hrsz.-ú ingatlanról 
1 pld. tulajdoni lap a 2611 hrsz.-ú ingatlanról  
1 pld. 146/2012.(VIII.16.) sz. Kt. határozat 
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Helyszínrajz 



 
 
 
 
 
      Tárgy: Javaslat DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően
       Közhasznú Kft. korábbi taggyűlési határozatainak 
       megerősítésére, támogatására, elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
(továbbiakban: TISZK) végelszámolója a mai napon érkezett levelében kéri, hogy a TISZK által korábban 
meghozott és az előterjesztéshez csatolt (1-2. sz. melléklet) taggyűlési határozatokat Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete szíveskedjék megerősíteni, támogatni, illetve elfogadni.  
 
Fentiekre a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán folyamatban lévő ügyhöz van szükség. (3. sz. 
melléklet) 
 
Kérem, hogy a csatolt mellékletek figyelembevételével szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

1. a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősség  Társaság (székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3. adószám: 22192314-2-13 
végelszámolás alatt) taggy lése által hozott alábbi határozatokat megerősíti, támogatja és 
elfogadja. 

 
x 218/2014. (03.24.);  
x 219/2014. (03.24.); 
x 220/2014. (03.24.); 
x 1/2015. (04.09.); 
x 2/2015. (04.09.); 
x 3/2015. (04.09.); 
x 4/2015. (04.09.). 

 (A taggyűlési határozatok az eredeti jegyzőkönyvek mellékletét képezik.) 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
 
G y á l, 2015. szeptember 19. 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester  



 
 

DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősség  Társaság végelszámolás alatt 

2700 Cegléd, Malom tér 3. 
web: http://www.dpm-tiszk.hu  e-mail: dpm-tiszk@dpm-tiszk.hu 

Cégjegyzékszám: 13-09-123299 
1. oldal 

218/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése újraválasztja 
Valló Péter urat (an: Vas Erzsébet, lakcím: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 74.) a 
társaság végelszámolójává 2014. április 1-től a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. 
március 31-ig. 
 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése felhatalmazza 
az MNV Zrt. Vezérigazgatóját Valló Péter végelszámoló 2014. március 31-én lejáró 
megbízási szerződésének meghosszabbításával, módosításával kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére. A végelszámoló fő feladatai: követelések, 
tartozások rendezése, végelszámolás mielőbbi lezárása, cégbírósági ügyintézés, 
iratanyag rendezése. A megbízás időtartama 2014. április 1-től a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig szól. A feladatok elvégzéséért a végelszámoló a 
Társaság tevékenységet záró beszámolója eszközértékének bruttó 0,5%-a, de 
minimum bruttó 100.000 Ft, azaz Százezer forint összegű díjazásban részesül, melynek 
kifizetése az alábbiak szerint történik: 

x a végelszámolási záródokumentumok Taggyűlés általi elfogadását követő 15 
napon belül a megbízási díj bruttó 50 %-a; 

x a Társaság megszűntetéséről szóló cégbírósági határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül a megbízási díj bruttó 50 %-a megbízási díjban részesül. 

 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése a Gt. 25. § (1) 
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Valló Péter a Naszály-Galga Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) végelszámolója. 
 
Szavazás: 4 igen, egyhangú szavazással elfogadva. 
 
219/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2014. március 
24-i ülésén felhatalmazza Valló Péter végelszámolót, hogy kezdeményezze a Társasági 
Szerződés módosítását alábbiak szerint: 
 

Jelenleg Hatályos Társasági Szerződés 
szövege 

Módosított Társasági Szerződés szövege 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János ideiglenes 
intézményvezető 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 



 
 

DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősség  Társaság végelszámolás alatt 

2700 Cegléd, Malom tér 3. 
web: http://www.dpm-tiszk.hu  e-mail: dpm-tiszk@dpm-tiszk.hu 

Cégjegyzékszám: 13-09-123299 
2. oldal 

1973. december 17.; anyja neve.: Vas 
Erzsébet; lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron 
utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízatása 2013. április 01. 
napjától 2014. március 31. napjáig, egy év 
határozott időtartamra szól. 

1973. december 17.; anyja neve.: Vas 
Erzsébet; lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron 
utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízásának időtartama 
2014. április 1-től a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 

 
Szavazás: 4 igen, egyhangú szavazással elfogadva. 
 
220/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2014. március 
24-i ülésén felhatalmazza Valló Péter végelszámolót, hogy kezdeményezze a Társasági 
Szerződés módosítását alábbiak szerint: 
 

Jelenleg Hatályos Társasági Szerződés 
szövege 

Módosított Társasági Szerződés szövege 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság 
főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú 
tevékenységre kell fordítani, amelynek 
kedvezményezetti köre megegyezik a jelen 
Társaság kedvezményezetti körével. A 
megmaradó vagyon felhasználásának 
módját a Társaság a felelős szervvel is 
egyezteti. 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a 

továbbiakban: Vtv.) 2. §‐ának (2) bekezdése 

szerint a Magyar Állam tulajdonába kell adni, 
aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti 
állami köznevelési feladatok végrehajtása 
érdekében köteles arról rendelkezni. 

 
Szavazás: 1 igen (MNV Zrt. – 81,5%-os többségi tulajdonos), 3 tartózkodás (Nagykáta 
Város Önkormányzata – 10%-os tulajdonos, Gyál Város Önkormányzata – 5%-os tulajdonos, 
Szent István Egyetem – 3,5%-os tulajdonos) szavazással elfogadva. 
 



 
 

DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősség  Társaság végelszámolás alatt 

2700 Cegléd, Malom tér 3. 
web: http://www.dpm-tiszk.hu  e-mail: dpm-tiszk@dpm-tiszk.hu 

Cégjegyzékszám: 13-09-123299 
1. oldal 

1/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggy lése 2015. április 9-
i ülésén újraválasztja a kisebbségi tulajdonos Nagykáta Város Önkormányzatának 
delegálásában Agócs Pál úr (anyja neve: Farsang Rozália, lakcím: 2760 Nagykáta, 
Leander utca 21.) személyét, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
(v.a.) Felügyelő Bizottságának tagjaként, 2015. április 9-től a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig, tiszteletdíj megállapítása nélkül. 
 
Szavazás: 3 igen, egyhangú szavazással elfogadva. 
 
2/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggy lése 2015. április 9-
i ülésén újraválasztja a többségi tulajdonos Magyar Államot tulajdonosi 
joggyakorlóként képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. delegálásában dr. Mayer 
Cecília asszony (anyja neve: Rajna Erzsébet, lakcím: 1098 Budapest, Ecseri út 6. 2. 
Lph. 2.) személyét, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) 
Felügyelő Bizottságának tagjaként, 2015. április 9-től a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. 
március 31-ig, tiszteletdíj megállapítása nélkül. 
 
Szavazás: 3 igen, egyhangú szavazással elfogadva. 
 
3/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggy lése 2015. április 9-
i ülésén újraválasztja a többségi tulajdonos Magyar Államot tulajdonosi 
joggyakorlóként képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. delegálásában Heim 
László Pál úr (anyja neve: Diószegi Ilona, lakcím: 1203 Budapest, Baross u. 36. IX/96.) 
személyét, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Felügyelő 
Bizottságának tagjaként, 2015. április 9-től a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. 
március 31-ig, tiszteletdíj megállapítása nélkül. 
 
Szavazás: 3 igen, egyhangú szavazással elfogadva. 
 
4/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggy lése 2015. április 
09-i ülésén a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt dokumentum 
szerint módosítja a Társasági Szerződést és felhatalmazza a végelszámolót a 
Társasági Szerződés egységes szerkezetbe foglalására. A taggy lés felkéri továbbá a 
végelszámolót, hogy legkésőbb 2015. április 30-ig gondoskodjon a társaság 
módosított társasági szerződésének a cégbíróság felé való benyújtásáról. 
 
Melléklet: A módosításokat tartalmazó, és az egységes szerkezetbe foglalt Társasági 
Szerződés 
 
Szavazás: 2 igen szavazattal (MNV Zrt., SZIE), 1 tartózkodás mellett (NVÖ) elfogadva. 
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DPMTISZK DÉL-PEST MEGYEI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

végelszámolás alatt 
 
 

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015. április 09. 
 
 

 
 



 

2. oldal 

 
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

Módosításokkal egységes szerkezetben /2015. április 09./ 
 

 
1. A Társaság elnevezése 

 

1.1 A Társaság neve: DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt 

1.2 A Társaság rövidített neve: DPMTISZK Nonprofit Kft. (v.a.) 
 

2. A Társaság székhelye, telephelyei 
 
2.1. A Társaság székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. 
2.2. A Társaság telephelyei:  

x 2700 Cegléd, Jászberényi utca 2. 
x 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32. 
x 2700 Cegléd, Buzogány utca 23. 
x 2700 Cegléd, Széchenyi utca 16. 
x 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18. 
x 2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/a. 

2.3.  A Társaság fiók telepei: 
x 2600 Vác, Naszály út 31. 
x 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 26/a 
x 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. 
x 2760 Nagykáta, Csonka köz 9. 
x 2760 Nagykáta, Szabadság tér 1. 
x 2760 Nagykáta, Víztorony 
x 2760 Nagykáta, Tüzelő u. 29. 
x 2750 Nagykőrös, Ceglédi utca 24. 
x 2360 Gyál, Erdősor utca 65. 
x 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
x 5100 Jászberény, Rákóczi utca 53. 

 
3. A Társaság feladata 

 

3.1. A Társaság tulajdonában lévő (könyveiben szereplő) vagyonelemekkel való jogszerű, átlátható, 
költségtakarékos gazdálkodás. 

 
4. A Társaság jogállása 

4.1. A Társaság jogállása:  
A Társaság nonprofit gazdasági társaság. 
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5. Jogszabályi keretek 

 

5.1. A társaság működését alapvetően a következő jogszabályok határozzák meg: 
x a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.); 

x a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.); 

x az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.); 

x a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv.; 

x a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. tv. 
rendelkezései; 

x a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
vonatkozó rendelkezései. 

 
6. A Társaság alapítói (tagjai) 

 
6.1. Magyar Állam, melynek képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi 

joggyakorló 
székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
cégjegyzékszám: 01-10-045784 
adószám: 14077340-2-44 
képviseli: dr. Szivek Norbert vezérigazgató 
 

6.2. Nagykáta Város Önkormányzata 
székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.  
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730721 
adószám: 15730727-2-13 
képviseli: Dorner Gábor polgármester 

6.3. Gyál Város Önkormányzata 
székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730370 
adószám: 15730370-2-13 
képviseli: Pápai Mihály polgármester 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 

 
7. A Társaság tevékenysége 

 
7.1. A Társaság tevékenysége köre a TEÁOR 2008 szerint: 

 8532’08 Szakmai középfokú oktatás (főtevékenység) 
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Egyéb tevékenységek: 

1812’08 Nyomás (kivéve: napilap) 
1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
1820’08 Egyéb sokszorosítás 
3299’08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység 
4791’08 Csomagküldő internetes kiskereskedelem 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
5811’08 Könyvkiadás 
5812’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
5813’08 Napilapkiadás 
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5819’08 Egyéb kiadói tevékenység 
5911’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
5912’08 Film-, video-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
5913’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
6010’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
7312’08 Médiareklám 
7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
7420’08 Fényképészet 
7733’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
7810’08 Munkaközvetítés 
7820’08 Munkaerő-kölcsönzés 
7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
7911’08 Utazásközvetítés 
7912’08 Utazásszervezés 
7990’08 Egyéb foglalás 
8110’08 Építményüzemeltetés 
8121’08 Általános épülettakarítás 
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129’08 Egyéb takarítás 
8292’08 Csomagolás 
8411’08 Általános közigazgatás 
8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 
8520’08 Alapfokú oktatás  
8531’08 Általános középfokú oktatás 
8541’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
8542’08 Felsőfokú oktatás 
8551’08 Sport, szabadidős képzés 
8552’08 Kulturális képzés 
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás 
8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 
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9001’08 Előadóművészet 
9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9004’08 Művészeti létesítmények működtetése 
9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

7.2. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. 
 

8. A Társaság vagyona 

8.1. A Társaság törzstőkéje 
  A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint készpénz. 

8.2. Az alapító tagok törzsbetétei és annak rendelkezésére bocsátásának módja: 
 

Magyar Állam, melynek képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi 
joggyakorló  2.450.000,-Ft, azaz 
  Kettőmillió-négyszázötvenezer Forint készpénz 
Nagykáta Város Önkormányzata  300.000,-Ft, azaz 
  Háromszázezer Forint készpénz 
Gyál Város Önkormányzata  150.000,-Ft, azaz 
  Egyszázötvenezer Forint készpénz 

  Szent István Egyetem   100.000,-Ft, azaz 
  Egyszázezer Forint készpénz 

8.3. A tagok pénzbetéteik teljes összegét a társasági szerződés aláírását követő 30 napon belül a 
Társaság letéti számlájára történő befizetéssel teljesítették. 

8.4. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait az üzletrész testesíti meg. Tilos a törzstőke 
terhére a tagnak tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. 

8.5. A Gt. 4. § (3) bekezdés szerint a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok 
között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére, és pótbefizetésre nem vállalnak kötelezettséget. 
 

9. A Társaság működése 

9.1. A Társaság határozatlan időre alakul.  

9.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem 
benyújtását követően folytathat. Engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak az engedély 
birtokában gyakorolhat. Az engedélyt - kézhezvételét követő 30 napon belül - köteles a Társaság 
a Cégbírósághoz benyújtani.  

9.3. A Társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére nem jogosult. 

9.4. Társaság az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli 
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással 
való elszámolás feltételeit és módját. A fentiekben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási 
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a Társaság honlapján a Társaság nyilvánosságra hozza. 
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9.5. A Társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió 
forintot meghaladja, kivéve, ha törvény, vagy kormányrendelet a közfeladatra tekintettel más 
eljárási rendet állapít meg. 

9.6. A taggyűlés köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági 
tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.  

A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell 
helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az alapító tagok kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, 
végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. 

 
10. A taggyűlés 

10.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely jogosult dönteni a Társaságot érintő valamennyi 
kérdésben. 

 
A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) döntés – ha a Gt. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Társasági Szerződés eltérően 
nem rendelkezik – a Társasági Szerződés megállapításáról és módosításáról; 

b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról; 
c) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
d) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
e) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
f) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
g) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
h) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
i) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
j) üzletrészek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
k) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
l) a vezető tisztségviselő (végelszámoló) megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, valamint, ha a vezető tisztségviselő (végelszámoló) a társasággal 
munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony 
létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – 
beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § 
(1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő 
teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más 
juttatás) meghatározását is, kivéve a prémiumelőleggel kapcsolatos döntések 
meghozatala; 

m) a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, 
díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei 
tartalmának meghatározása; 

n) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
o) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről és 

leszállításáról; 
p) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése; 
q) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása; 
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r) Javadalmazási Szabályzat elfogadása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc 
napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni; 

s) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
t)az éves üzleti terv és a 40 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült 

közbeszerzési terv jóváhagyása, a középtávú stratégiai terv jóváhagyása; 
u) döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás 

típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában, illetve a 
jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása 
tárgyában, ha az eljárás becsült értéke az 5 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; 

v) a társaság tulajdonában álló pénzügyi befektetés, ingatlan, tárgyi eszközök és vagyoni 
értékű jogok tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése vagy 
azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése, valamint 
ingatlanok, tárgyi eszközök és vagyoni értékű jogok tulajdonjogának − bármilyen 
módon történő − megszerzése, ha a szerződés egyedi értéke az 5 millió Ft-ot eléri vagy 
meghaladja; 

w) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, 
amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel 
vagy kölcsön felvételének időpontjában az 5 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; 
rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a 
társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön 
felvételének időpontjában az 5 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; 

x) lízingbe vételből és bérbevételből eredő 
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátolt 

felelősségű társaság lízingbe vételből és bérbevételből eredő hosszúlejáratú 
kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában az 5 millió Ft-ot 
eléri vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás 
értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell 
figyelembe venni; 

- rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátolt 
felelősségű társaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételből eredő 
kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában az 5 millió Ft-ot 
eléri vagy meghaladja; 

y) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a Társasági Szerződés a Taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
Az „érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses nettó 
érték közül a legmagasabbat kell figyelembe venni. 

10.2. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok 75%-a képviselve van. 
Határozatképes a taggyűlés akkor is, ha nem volt szabályszerűen összehívva, de azon valamennyi 
tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak. Ha a taggyűlés nem volt 
határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor 
határozatképes, ha a törzstőke, vagy a leadható szavazatok 50%-a képviselve van. A 
határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés időpontja az eredeti taggyűlést követő hét 
azonos napjának azonos időpontja. Erről a tagokat az eredeti taggyűlési meghívóban értesíteni 
kell. A taggyűlés határozatképtelenségéről és a megismételt taggyűlésről a tagokat a vezető 
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tisztségviselő (végelszámoló) ajánlott postai küldemény útján vagy elektronikus úton (e-mail, fax) 
haladéktanul értesíti. 

10.3. A taggyűlésen a törzsbetét minden 50.000,- Ft-ja egy szavazatot ér. 
 

  Az egyes tagokat megillető szavazati jog:    

  Magyar Állam, melynek képviseletében a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló 49 szavazat (81,5%) 

  Nagykáta Város Önkormányzata 6 szavazat (10%) 
 
 Gyál Város Önkormányzata 3 szavazat (5%) 

 
 Szent István Egyetem 2 szavazat (3,5%) 

10.4. A taggyűlés a határozatát, ha a Gt., valamint a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a 
jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével, és nyílt szavazással hozza. Az éves 
beszámoló elfogadásához és jóváhagyásához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges. A 
Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolót a tárgyévet követő évben köteles az illetékes 
cégbíróságon letétbe helyezni, valamint közzététel céljából az IM Cégszolgálathoz benyújtani. 

10.5. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy 
tagjának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve hozzátartozója  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, továbbá 
c) amellyel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani, 

illetve  
d) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

10.6. A taggyűlésen a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt. A taggyűlésen a 
könyvvizsgáló részvétele a 14.3 pont szerinti esetben kötelező, egyéb esetekben a könyvvizsgálót 
a taggyűlés időpontjáról értesíteni kell. 

10.7. A Társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos taggyűlés 
nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amelyben a Társaság 
működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban a nyilvánosság biztosítása 
kötelező, a taggyűlés döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki. 

10.8. A taggyűlés összehívása: A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az éves 
beszámoló elfogadására össze kell hívni. A taggyűlést a vezető tisztségviselő (végelszámoló) hívja 
össze annak időpontjának, helyének és napirendjének megjelölésével a Társaság székhelyére. A 
meghívót az ügyvezető ajánlott levélben, vagy elektronikus úton (e-mail, fax) küldi el, vagy a 
tagnak személyesen adja át. A meghívó elküldése és a taggyűlés időpontja között legalább 15 nap 
kell legyen. Bármely tag az ok és a cél megjelölésével kérheti a taggyűlés összehívását. Ha az 
ügyvezető az összehívásra irányuló kérelemnek 30 napon belül nem tesz eleget, az indítványtevő 
tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze a taggyűlést. Bármely tag jogosult az általa megjelölt 
napirendi kérdés megtárgyalását javasolni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal 
ismertetnie kell a többi taggal. Olyan napirendi pont tárgyalására nem kerülhet sor, amely a 
meghívóban nem szerepelt, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertették, kivéve, ha a taggyűlésen 
valamennyi tag jelen van, és hozzájárul a napirendi pont megtárgyalásához. A taggyűlést a 
felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
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10.9. A tagok a Gt. 145-146. §-ban írt esetben és feltételek mellett a taggyűlést olyan módon is 
megtarthatják, hogy a tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a társasági 
szerződésben foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás 
nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. A taggyűlés ilyen 
módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, 
amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását. Az 
elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott 
határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a 
taggyűlésen hozott határozatokat be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vezető tisztségviselő (végelszámoló) hitelesít. 
 

10.10. A taggyűlésekről a vezető tisztségviselő (végelszámoló) jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv 
tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog 
mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a 
határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, és személyét, illetve a 
szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. 
A jegyzőkönyvet a vezető tisztségviselő (végelszámoló), és egy, a taggyűlésen jelen lévő, 
hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. 

 
11. A Társaság nyilvános működése 

11.1. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 8 (nyolc) napon belül postai, vagy 
elektronikus úton (e-mail, fax) úton kell közölni az érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor 
köteles a Társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. 

11.2. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróságon. 

11.3. A Társaság és tagjai között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon 
belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell 
alkalmazni, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Társasági 
Szerződés által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok 
sérelmével járna. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek 
minősül(nek) az 5 millió Ft (azaz ötmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek. 

 
12. A Társaság képviselete, a cégjegyzésének módja 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
 

Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 1973. december 17.; anyja neve.: Vas Erzsébet; 
lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A végelszámoló 
megbízásának időtartama 2014. április 1-től a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 

12.2. A végelszámoló a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott 
gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a 
társasági szerződés, a Társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési 
kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai 
szerint felel a Társasággal szemben. 

12.3. A taggyűlés csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el a végelszámolónak az ügyvezetés 
körébe eső hatáskörét, amennyiben azt a társasági szerződés lehetővé teszi. 

12.4. A végelszámoló képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok, illetve a 
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hatóságok előtt. 

12.5. A végelszámoló felett a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.1. l) pontban szabályozott 
alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. mint tag 
társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja a taggyűlés 
felhatalmazása alapján. A végelszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden 
munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, 
valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő 
teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) 
meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti 
felhatalmazása alapján. 

12.6. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé 
a végelszámoló önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint. 

12.7. A taggyűlés egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A taggyűlés az általa létrehozott 
Szervezeti, működési szabályzatban felhatalmazhatja a vezető tisztségviselőt (végelszámolót) arra, 
hogy együttes aláírási joggal aláírásra feljogosítson két képviseletre jogosult munkavállalót. A 
cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállalók képviseleti jogukat másra nem ruházhatják 
át.  

 
13. A Felügyelő Bizottság 

13.1. A Társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 

Agócs Pál (anyja neve: Farsang Rozália) 2760 Nagykáta, Leander utca 21. szám alatti lakos 2015. 
április 09. napjától a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 
 
dr. Mayer Cecília (anyja neve: Rajna Erzsébet) 1098 Budapest, Ecseri út 6. 2. Lph. 2. szám alatti 
lakos 2015. április 09. napjától a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 

 
Heim László Pál (anyja neve: Diószegi Ilona) 1203 Budapest, Baross u. 36. IX/96. szám alatti 
lakos 2015. április 09. napjától a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 

 

13.2. A felügyelő bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett másik 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más Társaságnál is 
betölt. 

  A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon 
belül köteles azokat a Társaságokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni. A 
felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. 

13.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelő bizottság elnöke a 
meghívót az ülés előtt legalább 7 nappal küldi el. Az ülés összehívását - az ok és a cél 
megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 
napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag 
maga jogosult az ülés összehívására. 
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13.4. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A felügyelő bizottság 
határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

13.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő 
bizottság tagját e minőségében a tagok, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 

13.6. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá. 

13.7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve 
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti 
a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy. az ellenőrzést más, a felügyelő 
bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő bizottsági 
tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak 
okozott károkért. 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá 
a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Társaság vezető állású 
munkavállalói a felügyelő bizottság írásbeli felvilágosítás kérésének kézhezvételtől számított egy 
munkanapon belül kötelesek a kérésnek eleget tenni. A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik a 
vezető tisztségviselő (végelszámoló) részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés. 

 
14. A könyvvizsgáló 

 
14.1. A könyvvizsgáló szervezetre és a kijelölt könyvvizsgáló személyére a végelszámoló a felügyelő 

bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek. 

A Társaság könyvvizsgálója 2013. július 31-től a végelszámolási eljárás végéig, de legkésőbb 2016. 
május 31. napjáig (a 2015. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig): 

Korbel és Korbel Ügyviteli Bt. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 113.; Cg.: 01-06-118452; 
könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 000885) 

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Korbel Lászlóné (született: Pál Edit; anyja neve: Kaszás 
Emília; könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 003933) 1119 Budapest, Fehérvári út 113. szám alatti 
lakos. 

14.2. A könyvvizsgáló a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásának 
céljából összehívott taggyűlésre meghívást kap és azon a 10.6. pont szerint köteles részt venni, az 
egyéb taggyűléseken belátása szerint kell részt vennie. 

14.3. A Társaság taggyűlése a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény 
szerinti beszámolóról nem hozhat döntést. 

14.4. A könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni 
abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak. 

14.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja 
maga után, köteles a Társaság taggyűlésnek összehívását kérni. 
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14.6. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt 
döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó 
cégbíróságot értesíteni. 

 
15. Az ügyvezetőre, a Felügyelő Bizottság tagjaira, és a könyvvizsgálóra vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályok 

15.1. A Társaság tagjának képviselője, felügyelő bizottságának elnöke és tagja nem lehet a Társaság 
vezető tisztségviselője (végelszámolója). 

15.2. A vezető tisztségviselő és a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és hozzátartozója nem köthet a 
saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

15.3. A Társaság vezető tisztségviselője és a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és hozzátartozója a 
Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

15.4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság tagja, vagy képviselője. Nem választható könyvvizsgálóvá a 
Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottság tagja, valamint ezek Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója és hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 

15.5. A könyvvizsgálóra vonatkozó személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói 
tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), 
vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 

15.6. A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem 
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is, csak akkor láthat el más feladatot is, ha a 
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálat ellátására kötött szerződésben 
foglalt feladatait. 

15.7. A Társaság a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 

15.8. A jelen társasági szerződés értelmezése során a Társaság vezető tisztségviselője (végelszámolója), 
valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagja tekintetében a 2006. évi IV. törvény 23. § és 25.§ 
szerinti összeférhetetlenségi szabályok értelemszerűen irányadóak. 

15.9. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  rendelkezései 
szerint a vezető tisztségviselő (végelszámoló) és a felügyelő bizottság elnöke és tagja 
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 

 
16. A Társaság megszűnése 

16.1. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése estén a tagok részére. a tartozások kiegyenlítését 
követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni 
hányadának teljesítéskori értéke erejéig.  

16.2. Az ezt meghaladó vagyont az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) 2. §‐ának (2) bekezdése szerint a Magyar Állam tulajdonába kell adni, amely a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti állami köznevelési 
feladatok végrehajtása érdekében köteles arról rendelkezni. 
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17. Vegyes rendelkezések 

17.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 

17.2. A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásnak napjától a 
létrehozni kívánt Társaság elő-társaságaként működik 

17.3. A társasági szerződés ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a kijelölt vezető 
tisztségviselő (végelszámoló) a létrehozni kívánt Társaság cégbejegyzéséig annak nevében és 
javára jár el, az elő-társasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a 
megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" toldattal kell 
jelezni 

17.4. Az elő-társaság gazdasági tevékenységet csak a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását 
követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységeket nem végezhet. 

17.5. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk); a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 
(továbbiakban: Gt.); az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.); a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv.; a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. tv. rendelkezései; valamint a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
vonatkozó rendelkezései; valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

Cegléd, 2015. április 09. 

 

 
     …………………………………………….. 
      Valló Péter végelszámoló 
     A Gt .18.§(1)-(4)bek. alapján jelen okiratot 

a tulajdonosok/képviselőik helyett a végelszámoló írja alá. 
 
 
 
 
 
Ellenjegyzem:  
Cegléd, 2015. április 09. 
 
Czövek Ügyvédi Iroda 
Dr. Czövek János ügyvéd 
1055 Budapest, Stollár Béla utca 18. 
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TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

Módosításokkal egységes szerkezetben /2015. április 09./ 
 

A társaság működésére az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk), a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.), az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.), és a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. tv. valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. tv. rendelkezései alapján az alábbiak szerint kötöttek meg: 
 

1. A Társaság elnevezése 
 

1.1 A Társaság neve: DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt 

1.2 A Társaság rövidített neve: DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) 
 

2. A Társaság székhelye, telephelyei 
 
2.1. A Társaság székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. 
2.2. A Társaság telephelyei:  

x 2700 Cegléd, Jászberényi utca 2. 
x 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32. 
x 2700 Cegléd, Buzogány utca 23. 
x 2700 Cegléd, Széchenyi utca 16. 
x 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18. 
x 2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/a. 

2.3.  A Társaság fiók telepei: 
x 2600 Vác, Naszály út 31. 
x 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 26/a 
x 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. 
x 2760 Nagykáta, Csonka köz 9. 
x 2760 Nagykáta, Szabadság tér 1. 
x 2760 Nagykáta, Víztorony 
x 2760 Nagykáta, Tüzelő u. 29. 
x 2750 Nagykőrös, Ceglédi utca 24. 
x 2360 Gyál, Erdősor utca 65. 
x 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
x 5100 Jászberény, Rákóczi utca 53. 
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3. A Társaság feladata 

 

3.1. A Társaság tulajdonában lévő (könyveiben szereplő) vagyonelemekkel való jogszerű, átlátható, 
költségtakarékos gazdálkodás. 

 
4. A Társaság jogállása; a közhasznú működés követelményei 

4.1. A Társaság jogállása: A Társaság a 2011. évi CLXXV. tv. 75. § (5) bekezdésében foglaltak 
alkalmazásával kiemelkedően közhasznú fokozatú nonprofit közhasznú gazdasági társaság. 
A Társaság nonprofit gazdasági társaság. 

4.2. A kiemelkedően közhasznú jogállás működési feltételei: 
a) A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
b) Vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel és csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt kizárólag ezen társasági szerződésben meghatározott tevékenységére fordítja. 

c) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, 
fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat, pártoknak nem lehet 
alapító tagja. 

d) A társaság a fentiekben körülírt közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről 
törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely 
állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

e) A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának adatait a helyi vagy az országos sajtó útján is 
nyilvánosságra hozza. 

 
5. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervek 

5.1. Magyar Állam, melynek képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi 
joggyakorló 

  székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

5.2. Nagykáta Város Önkormányzata  
  székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. 

5.3. Gyál Város Önkormányzata  
  székhely: 2360 Gyál, Nagykőrösi út 112-114. 

5.4. Szent István Egyetem 
  székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
 

5. Jogszabályi keretek 
 

5.1. A társaság működését alapvetően a következő jogszabályok határozzák meg: 
x az 19592013. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.); 

x a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.); 

x az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.); 
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x a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv.; 

x a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. tv. 
rendelkezései; 

x a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
vonatkozó rendelkezései. 

 
6. A Társaság alapítói (tagjai) 

 
6.1. Magyar Állam, melynek képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi 

joggyakorló 
székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
cégjegyzékszám: 01-10-045784 
adószám: 14077340-2-44 
képviseli: Márton Péter dr. Szivek Norbert vezérigazgató 
 

6.2. Nagykáta Város Önkormányzata 
székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.  
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730721 
adószám: 15730727-2-13 
képviseli: Kocsi János Dorner Gábor polgármester 

6.3. Gyál Város Önkormányzata 
székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730370 
adószám: 15730370-2-13 
képviseli: Pápai Mihály polgármester 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 

 
7. A Társaság tevékenysége 

 

7.1. 7.1.1 A Társaság cél szerinti közhasznú főtevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) 26. § 
c) szerint: 

  4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
     7.1.2. a Társaság egyéb cél szerinti közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. (Kszt.) 26.§ c) 
pont szerint: 
  10. gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
  11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
  18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése -ide 
értve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások 
 
7.2.1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége köre a TEÁOR 2008 szerint:  
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7.1. A Társaság tevékenysége köre a TEÁOR 2008 szerint: 
  8532’08 Szakmai középfokú oktatás (főtevékenység) 

 
Egyéb tevékenységek: 

3299’08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység 
5811’08 Könyvkiadás 
5812’08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
5813’08 Napilapkiadás 
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
5819’08 Egyéb kiadói tevékenység 
1812’08 Nyomás (kivéve: napilap) 
1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
1820’08 Egyéb sokszorosítás 
4791’08 Csomagküldő internetes kiskereskedelem 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
7911’08 Utazásközvetítés 
7912’08 Utazásszervezés 
7990’08 Egyéb foglalás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6010’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás 
7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
7312’08 Médiareklám 
7810’08 Munkaközvetítés 
7820’08 Munkaerő-kölcsönzés 
7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
8121’08 Általános épülettakarítás 
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129’08 Egyéb takarítás 
7420’08 Fényképészet 
8292’08 Csomagolás 
8110’08 Építményüzemeltetés 
8411’08 Általános közigazgatás 
9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 
8520’08 Alapfokú oktatás 
8531’08 Általános középfokú oktatás 
8532’08 Szakmai középfokú oktatás 
8541’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
8542’08 Felsőfokú oktatás 
8551’08 Sport, szabadidős képzés 
8552’08 Kulturális képzés 
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás 
8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 
5911’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

[S1] megjegyzést írt:     
 

[S2] megjegyzést írt:    
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5912’08 Film-, video-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
5913’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
7990’08 Egyéb foglalás 
9001’08 Előadóművészet 
9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9004’08 Művészeti létesítmények működtetése 
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
7733’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

 

 7.3. 7.2. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. 
 

8. A Társaság vagyona 

8.1. A Társaság törzstőkéje 
  A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint készpénz. 

 

8.2. Az alapító tagok törzsbetétei és annak rendelkezésére bocsátásának módja: 
 

Magyar Állam, melynek képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi 
joggyakorló  2.450.000,-Ft, azaz 
  Kettőmillió-négyszázötvenezer Forint készpénz 
Nagykáta Város Önkormányzata  300.000,-Ft, azaz 
  Háromszázezer Forint készpénz 
Gyál Város Önkormányzata  150.000,-Ft, azaz 
  Egyszázötvenezer Forint készpénz 

  Szent István Egyetem   100.000,-Ft, azaz 
  Egyszázezer Forint készpénz 

 

8.3. A tagoknak pénzbetéteik teljes összegét a társasági szerződés aláírását követő 30 napon belül a 
Társaság letéti számlájára történő befizetéssel teljesítették. 

8.4. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait az üzletrész testesíti meg. Tilos a törzstőke 
terhére a tagnak tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. 

8.5. A tagot a társaságnak a Gt. 4. §. (3) bekezdés szerint a gazdasági társaság tevékenységéből 
származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére, és pótbefizetésre nem vállalnak kötelezettséget. 
 

9. A Társaság működése 

9.1. A Társaság határozatlan időre alakul.  

9.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem 
benyújtását követően folytathat. Engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak az engedély 
birtokában gyakorolhat. Az engedélyt - kézhezvételét követő 30 napon belül - köteles a Társaság 

[S3] megjegyzést írt:    

[S4] megjegyzést írt:    

[S5] megjegyzést írt:      
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a Cégbírósághoz benyújtani.  

9.3. A Társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a Társaság 
közhasznú jogállású Társaságként történő nyilvántartásba vételének időpontjától, valamint a 
társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés megkötésének 
időpontjától jogosult. 
A Társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére nem jogosult. 

 

9.4. Társaság az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli 
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással 
való elszámolás feltételeit és módját. A fentiekben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási 
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a Társaság honlapján a Társaság nyilvánosságra hozza. 
A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

9.5. A Társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió 
forintot meghaladja, kivéve, ha törvény, vagy kormányrendelet a közfeladatra tekintettel más 
eljárási rendet állapít meg. 

9.6. A taggyűlés köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági 
tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.  

A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell 
helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az alapító tagok kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, 
végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. 

 
10. A taggyűlés 

10.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely jogosult dönteni a Társaságot érintő valamennyi 
kérdésben. 

 
A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) döntés – ha a Gt. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Társasági Szerződés eltérően 
nem rendelkezik – az Társasági Szerződés megállapításáról és módosításáról; 

b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról; 
c) a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása; 
d) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
e) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
f) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
g) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
h) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
i) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
j) üzletrészek felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
k) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
l) a vezető tisztségviselő (végelszámoló) megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, valamint, ha a vezető tisztségviselő (végelszámoló) a társasággal 
munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony 
létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – 

[S6] megjegyzést írt:     
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beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § 
(1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő 
teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más 
juttatás) meghatározását is, kivéve a prémiumelőleggel kapcsolatos döntések 
meghozatala; 

m) a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, 
díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei 
tartalmának meghatározása; 

n) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
o) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről és 

leszállításáról; 
p) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése; 
q) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása; 
r) Javadalmazási Szabályzat elfogadása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc 

napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni; 
s) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
t)az éves üzleti terv és a 40 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült 

közbeszerzési terv jóváhagyása, a középtávú stratégiai terv jóváhagyása; 
u) döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (eljárás 

típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában, illetve a 
jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása 
tárgyában, ha az eljárás becsült értéke az 5 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; 

v) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről kötött megállapodás jóváhagyása; 

w) v) a társaság tulajdonában álló pénzügyi befektetés, ingatlan, tárgyi eszközök és 
vagyoni értékű jogok tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése 
vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése, valamint 
ingatlanok, tárgyi eszközök és vagyoni értékű jogok tulajdonjogának − bármilyen 
módon történő − megszerzése, ha a szerződés egyedi értéke az 5 millió Ft-ot eléri vagy 
meghaladja; 

x) w) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, 
amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel 
vagy kölcsön felvételének időpontjában az 5 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; 
rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a 
társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön 
felvételének időpontjában az 5 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; 

y) x) lízingbe vételből és bérbevételből eredő 
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátolt 

felelősségű társaság lízingbe vételből és bérbevételből eredő hosszúlejáratú 
kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában az 5 millió Ft-ot 
eléri vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás 
értékét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 12.§ b.) pontja alapján kell 
figyelembe venni; 

- rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátolt 
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felelősségű társaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételből eredő 
kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában az 5 millió Ft-ot 
eléri vagy meghaladja; 

z) y) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a Társasági Szerződés a 
Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
Az „érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses nettó 
érték közül a legmagasabbat kell figyelembe venni. 

10.2. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok 75%-a képviselve van. 
Határozatképes a taggyűlés akkor is, ha nem volt szabályszerűen összehívva, de azon valamennyi 
tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak. Ha a taggyűlés nem volt 
határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor 
határozatképes, ha a törzstőke, vagy a leadható szavazatok 50%-a képviselve van. A 
határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés időpontja az eredeti taggyűlést követő hét 
azonos napjának azonos időpontja. Erről a tagokat az eredeti taggyűlési meghívóban értesíteni 
kell. A taggyűlés határozatképtelenségéről és a megismételt taggyűlésről a tagokat az ügyvezető 
vezető tisztségviselő (végelszámoló) ajánlott postai küldemény útján vagy elektronikus úton (e-
mail, fax) haladéktanul értesíti. 

10.3. A taggyűlésen a törzsbetét minden 50.000,- Ft-ja egy szavazatot ér. 
 

  Az egyes tagokat megillető szavazati jog:    

  Magyar Állam, melynek képviseletében a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló 49 szavazat (81,5%) 

  Nagykáta Város Önkormányzata 6 szavazat (10%) 
 
 Gyál Város Önkormányzata 3 szavazat (5%) 

 
 Szent István Egyetem 2 szavazat (3,5%) 

10.4. A taggyűlés a határozatát, ha a Gt., valamint a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a 
jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével, és nyílt szavazással hozza. Az éves 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához és jóváhagyásához a taggyűlés egyhangú 
határozata szükséges. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolót a tárgyévet követő 
évben köteles az illetékes cégbíróságon letétbe helyezni, valamint közzététel céljából az IM 
Cégszolgálathoz benyújtani. A közhasznúsági jelentés a cég székhelye szerint illetékes 
cégbíróságon köteles letétbe elhelyezni és a társaság honlapján nyilvánosságra hozni.  

10.5. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy 
tagjának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve hozzátartozója a Ptk. 685.§ b) szerint   

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, továbbá 
c) amellyel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani, 

illetve  
d) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve cél szerinti juttatás. 

[S7] megjegyzést írt:         
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10.6. A taggyűlésen a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt. A taggyűlésen a 
könyvvizsgáló részvétele a 14.3 pont szerinti esetben kötelező, egyéb esetekben a könyvvizsgálót 
a taggyűlés időpontjáról értesíteni kell. 

10.7. A Társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos taggyűlés 
nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amelyben a Társaság 
működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban a nyilvánosság biztosítása 
kötelező, a taggyűlés döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki. 

10.8. A taggyűlés összehívása: A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az éves 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető 
vezető tisztségviselő (végelszámoló) hívja össze annak időpontjának, helyének és napirendjének 
megjelölésével a Társaság székhelyére. A meghívót az ügyvezető ajánlott levélben, vagy 
elektronikus úton (e-mail, fax) küldi el, vagy a tagnak személyesen adja át. A meghívó elküldése és 
a taggyűlés időpontja között legalább 15 nap kell legyen. Bármely tag az ok és a cél megjelölésével 
kérheti a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető az összehívásra irányuló kérelemnek 30 napon 
belül nem tesz eleget, az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze a taggyűlést. 
Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását javasolni. Javaslatát a 
taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a többi taggal. Olyan napirendi pont tárgyalására 
nem kerülhet sor, amely a meghívóban nem szerepelt, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertették, 
kivéve, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van, és hozzájárul a napirendi pont 
megtárgyalásához. A taggyűlést a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a 
felügyelő szerv is jogosult. 

10.9. A tagok a Gt. 145-1468. §-ban írt esetben és feltételek mellett a taggyűlést olyan módon is 
megtarthatják, hogy a tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a társasági 
szerződésben foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás 
nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. A taggyűlés ilyen 
módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, 
amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének megállapítását. Az 
elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott 
határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a 
taggyűlésen hozott határozatokat be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető vezető tisztségviselő (végelszámoló) hitelesít. 
 

10.10. A taggyűlésekről a vezető tisztségviselő (végelszámoló) jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv 
tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog 
mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a 
határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, és személyét, illetve a 
szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. 
A jegyzőkönyvet a vezető tisztségviselő (végelszámoló), és egy, a taggyűlésen jelen lévő, 
hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. 

 
11. A Társaság nyilvános működése 

11.1. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 8 (nyolc) napon belül postai, vagy 
elektronikus úton (e-mail, fax) úton kell közölni az érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor 
köteles a Társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Ezzel 
egyidejűleg a Társaság és a tagok székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell 
függeszteni legalább 30 napra a meghozott. határozatok szövegét. A tagok kötelesek 
hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt a tagok, másrészt külön a Társaság 
székhelyén. 
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11.2. A Társaság működési (hivatali) és nyilvántartási rendjét, a szolgáltatások igénybevételének helyét, 
módját és feltételeit, a taggyűlés által hozott döntéseket, a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodást, az elfogadott éves beszámolót, és az éves 
közhasznúsági jelentést, a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a Társaság internetes 
honlapján kell közzétenni. 

11.2. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróságon. 

11.3. A Társaság és tagjai között létrejövő szerződést, valamint a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel kötött közhasznúsági szerződést a szerződés aláírásától számított 
harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést 
nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Társasági 
Szerződés által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok 
sérelmével járna. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek 
minősül(nek) az 5 millió Ft (azaz ötmillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek. 

 
12. A Társaság képviselete, a cégjegyzésének módja 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
 

Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 1973. december 17.; anyja neve.: Vas Erzsébet; 
lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A végelszámoló 
megbízásának időtartama 2014. április 1-től a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 

12.2. A végelszámoló a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott 
gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a 
társasági szerződés, a Társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési 
kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai 
szerint felel a Társasággal szemben. 

12.3. A taggyűlés csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el a végelszámolónak az ügyvezetés 
körébe eső hatáskörét, amennyiben azt a társasági szerződés lehetővé teszi. 

12.4. A végelszámoló képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok, illetve a 
hatóságok előtt.   

12.5. A végelszámoló felett a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, a 10.1. l) pontban szabályozott 
alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. mint tag 
társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja a taggyűlés 
felhatalmazása alapján. A végelszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden 
munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, 
valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő 
teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) 
meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti 
felhatalmazása alapján. 

12.6. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév fölé 
a végelszámoló önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint. 

12.7. A taggyűlés egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A taggyűlés az általa létrehozott 
Szervezeti, működési szabályzatban felhatalmazhatja az ügyvezetőt vezető tisztségviselőt 
(végelszámolót) arra, hogy együttes aláírási joggal aláírásra feljogosítson két képviseletre jogosult 
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munkavállalót. A cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállalók képviseleti jogukat 
másra nem ruházhatják át.  

 
13. A Felügyelő Bizottság 

13.1. A Társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 

Agócs Pál (anyja neve: Farsang Rozália) 2760 Nagykáta, Leander utca 21. szám alatti 2013. 
január 29. napjától – 2015. január 28. napjáig lakos 2015. április 09. napjától a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 
20172016. április 08március 31-ig szól. 
 
dr. Mayer Cecília (anyja neve: Rajna Erzsébet) 1098 Budapest, Ecseri út 6. 2. Lph. 2. szám alatti 
lakos 2013. november 29. napjától – a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés 
jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2015. január 28. napjáig 2015. április 09. napjától a 
Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 20172016. április 08március 31-ig szól. 

 
Heim László Pál (anyja neve: Diószegi Ilona) 1203 Budapest, Baross u. 36. IX/96. szám alatti 
lakos 2013. július 31. napjától – a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés 
jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2015. január 28. napjáig 2015. április 09. napjától a 
Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 20172016. április 08március 31-ig szól. 

 

13.2. A felügyelő bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
másik szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más Társaságnál 
is betölt. 

  A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy tisztsége elfogadásától számított 15 napon 
belül köteles azokat a Társaságokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni. A 
felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. 

13.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelő bizottság elnöke a 
meghívót az ülés előtt legalább 8 7 nappal küldi el. Az ülés összehívását - az ok és a cél 
megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 
napon belüli. időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag 
maga jogosult az ülés összehívására. 

13.4. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A felügyelő bizottság 
határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

13.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő 
bizottság tagját e minőségében a tagok, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 

13.6. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá. 

13.7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve 
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti 
a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy. az ellenőrzést más, a felügyelő 
bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő bizottsági 
tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul, és egyetemlegesen 
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felelnek a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak 
okozott károkért. 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá 
a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Társaság vezető állású 
munkavállalói a felügyelő bizottság írásbeli felvilágosítás kérésének kézhezvételtől számított egy 
munkanapon belül kötelesek a kérésnek eleget tenni. A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik a 
vezető tisztségviselő (végelszámoló) részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés. 

13.8. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult taggyűlést tájékoztatni, és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:  

 
a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, a Társaság érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé; 

b) vagy a közhasznú tevékenység folyatatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését 
észleli, vagy; 

c) b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

13.9. Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet. 

14. A könyvvizsgáló 
 

14.1. A könyvvizsgáló szervezetre és a kijelölt könyvvizsgáló személyére a végelszámoló a felügyelő 
bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek. 

A Társaság könyvvizsgálója 2013. július 31-től a végelszámolási eljárás végéig, de legkésőbb 2016. 
május 31. napjáig (a 2015. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig): 

Korbel és Korbel Ügyviteli Bt. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 113.; Cg.: 01-06-118452; 
könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 000885) 

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Korbel Lászlóné (született: Pál Edit; anyja neve: Kaszás 
Emília; könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 003933) 1119 Budapest, Fehérvári út 113. szám alatti 
lakos. 

14.2. A könyvvizsgáló a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, illetve a 
közhasznúsági jelentés elfogadásának céljából összehívott taggyűlésre meghívást kap és azon a 
10.6. pont szerint köteles részt venni, az egyéb taggyűléseken belátása szerint kell részt vennie. 

14.3. A Társaság taggyűlése a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény 
szerinti beszámolóról nem hozhat döntést. 

14.4. A könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni 
abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak. 

14.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja 
maga után, köteles a Társaság taggyűlésnek összehívását kérni. 

[S9] megjegyzést írt:   -       
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14.6. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt 
döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó 
cégbíróságot értesíteni. 

 
15. Az ügyvezetőre, a Felügyelő Bizottság tagjaira, és a könyvvizsgálóra vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályok 

15.1. A Társaság tagjának képviselője, felügyelő bizottságának elnöke és tagja nem lehet a Társaság 
vezető tisztségviselője (végelszámolója). 

15.2. A vezető tisztségviselő és a Ptk. 685.§ szerinti közeli hozzátartozója és hozzátartozója nem 
köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

15.3. A Társaság vezető tisztségviselője és a Ptk. 685.§ szerinti közeli hozzátartozója és hozzátartozója  
a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 

15.4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság tagja, vagy képviselője. Nem választható könyvvizsgálóvá a 
Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottság tagja, valamint ezek Ptk. 685.§ szerinti 
közeli hozzátartozója és hozzátartozója,  továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 

15.5. A könyvvizsgálóra vonatkozó személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói 
tevékenységet. végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), 
vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 

15.6. A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem 
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is, csak akkor láthat el más feladatot is, ha a 
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálat ellátására kötött szerződésben 
foglalt feladatait. 

15.7. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja (a tag képviselője), 
b) a Társaság megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 
d) az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa. 

15.8. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

15.9.15.7. A Társaság a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 

15.8. A jelen társasági szerződés értelmezése során vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetője vezető 
tisztségviselője (végelszámolója), valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagja , rájuktekintetében 
a 2006. évi IV. törvény 23. § és 25.§ szerinti összeférhetetlenségi szabályok értelemszerűen 
irányadóak. 

[S10] megjegyzést írt:         
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15.10.15.9. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  
rendelkezései szerint a vezető tisztségviselő (végelszámoló) és a felügyelő bizottság elnöke és 
tagja vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 

 
16. A Társaság megszűnése 

16.1. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése estén a tagok részére. a tartozások kiegyenlítését 
követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni 
hányadának teljesítéskori értéke erejéig.  

16.2. Az ezt meghaladó vagyont az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) 2. §‐ nak (2) bekezd se szerint a Magyar llam tulajdon ba kell adni, amely a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti állami köznevelési 
feladatok végrehajtása érdekében köteles arról rendelkezni. 

 
17. Vegyes rendelkezések 

17.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 

17.2. A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásnak napjától a 
létrehozni kívánt Társaság elő-társaságaként működik 

17.3. A társasági szerződés ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a kijelölt 
ügyvezető vezető tisztségviselő (végelszámoló) a létrehozni kívánt Társaság cégbejegyzéséig 
annak nevében és javára jár el, az elő-társasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a 
Társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés 
alatt" toldattal kell jelezni 

17.4. Az elő-társaság gazdasági tevékenységet csak a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását 
követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységeket nem végezhet. 

17.5. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 19592013. évi IV. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk); a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: 
Gt.); az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: 
Áht.); a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv.; valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. tv. rendelkezései; valamint a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései; valamint 
az egyéb vonatkozó rendelkezések jogszabályok az irányadók. 

 

Cegléd, 2015. április 09. 

 

 
     …………………………………………….. 
      Valló Péter végelszámoló 
     A Gt .18.§(1)-(4)bek. alapján jelen okiratot 

a tulajdonosok/képviselőik helyett a végelszámoló írja alá. 
 

[S12] megjegyzést írt:      
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Ellenjegyzem:  
Cegléd, 2015. április 09. 
 
Czövek Ügyvédi Iroda 
Dr. Czövek János ügyvéd 
1055 Budapest, Stollár Béla utca 18. 
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2.1. Döntés a Végelszámoló 2014. március 31‐én lejáró megbízásának meghosszabbításáról 
 

          
            
     

 
            

  
 
„3/2014. (02.28) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Felügyelő Bizottsága 2014. 
február 28-i ülésén javasolja a Tulajdonosok számára, hogy a Tulajdonosok hatalmazzák fel 
az MNV Zrt. Vezérigazgatóját Valló Péter végelszámoló 2014. március 31-én lejáró 
megbízási szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos valamennyi intézkedés 
megtételére. A végelszámoló fő feladatai: követelések, tartozások rendezése, végelszámolás 
mielőbbi lezárása, cégbírósági ügyintézés, iratanyag rendezése. A megbízás időtartama 
2014. április 1-től a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig szól. A feladatok elvégzéséért a végelszámoló a Társaság 
tevékenységet záró beszámolója eszközértékének bruttó 0,5%-a, de minimum bruttó 
100.000 Ft, azaz Százezer forint összegű díjazásban részesül, melynek kifizetése az 
alábbiak szerint történik: 

x a végelszámolási záródokumentumok Taggyűlés általi elfogadását követő 15 napon 
belül a megbízási díj bruttó 50 %-a; 

x a Társaság megszűntetéséről szóló cégbírósági határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül a megbízási díj bruttó 50 %-a megbízási díjban részesül. 

 
Szavazás: 3 igen, egyhangú szavazással elfogadva.” 
 

             
   

 
„Az MNV Zrt. Vezérigazgatója felhatalmazza az MNV Zrt. taggyűlésen jelen lévő 
képviselőjét, hogy a Társaság végelszámolója által megküldött határozati javaslatra, 
miszerint: 
 
__/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése újraválasztja Valló 
Péter urat (an: Vas Erzsébet, lakcím: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 74.) a társaság 
végelszámolójává 2014. április 1-től a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31-ig. 
 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése felhatalmazza az 
MNV Zrt. Vezérigazgatóját Valló Péter végelszámoló 2014. március 31-én lejáró megbízási 
szerződésének meghosszabbításával, módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés 
megtételére. A végelszámoló fő feladatai: követelések, tartozások rendezése, végelszámolás 
mielőbbi lezárása, cégbírósági ügyintézés, iratanyag rendezése. A megbízás időtartama 
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2014. április 1-től a Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. március 31-ig szól. A feladatok elvégzéséért a 
végelszámoló a Társaság tevékenységet záró beszámolója eszközértékének bruttó 0,5%-a, 
de minimum bruttó 100.000 Ft, azaz Százezer forint összegű díjazásban részesül, melynek 
kifizetése az alábbiak szerint történik: 

x a végelszámolási záródokumentumok Taggyűlés általi elfogadását követő 15 napon 
belül a megbízási díj bruttó 50 %-a; 

x a Társaság megszűntetéséről szóló cégbírósági határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül a megbízási díj bruttó 50 %-a megbízási díjban részesül. 

 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése a Gt. 25. § (1) 
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Valló Péter a Naszály-Galga Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) végelszámolója. 
 
alábbiak szerint szavazzon: 
 
Taggyűlési mandátum: „igen” szavazat. 
 
Ettől eltérő határozati javaslat esetén: 
 
Taggyűlési mandátum: „nem” szavazat.” 
 

            
 
218/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése újraválasztja 
Valló Péter urat (an: Vas Erzsébet, lakcím: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 74.) a 
társaság végelszámolójává 2014. április 1-től a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. 
március 31-ig. 
 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése felhatalmazza 
az MNV Zrt. Vezérigazgatóját Valló Péter végelszámoló 2014. március 31-én lejáró 
megbízási szerződésének meghosszabbításával, módosításával kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére. A végelszámoló fő feladatai: követelések, 
tartozások rendezése, végelszámolás mielőbbi lezárása, cégbírósági ügyintézés, 
iratanyag rendezése. A megbízás időtartama 2014. április 1-től a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig szól. A feladatok elvégzéséért a végelszámoló a 
Társaság tevékenységet záró beszámolója eszközértékének bruttó 0,5%-a, de 
minimum bruttó 100.000 Ft, azaz Százezer forint összegű díjazásban részesül, melynek 
kifizetése az alábbiak szerint történik: 

x a végelszámolási záródokumentumok Taggyűlés általi elfogadását követő 15 
napon belül a megbízási díj bruttó 50 %-a; 

x a Társaság megszűntetéséről szóló cégbírósági határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül a megbízási díj bruttó 50 %-a megbízási díjban részesül. 
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A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése a Gt. 25. § (1) 
bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Valló Péter a Naszály-Galga Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) végelszámolója. 
 
Szavazás:      
 

           
            

 
 
2.2. Döntés a Társasági Szerződés 6.4., 12.1. és 16.2. pontjainak módosításáról 
 

            
            

            
             

          
         

 
           

                 
            

             
          

       
 

            
  

 
„4/2014. (02.28) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Felügyelő Bizottsága 2014. 
február 28-i ülésén javasolja a Tulajdonosok számára, hogy módosítsák a jelenleg hatályban 
lévő társasági szerződés 6.4., 12.1. és 16.2. pontjait az alábbiak szerint: 
 

Jelenleg Hatályos Társasági Szerződés Módosított Társasági Szerződés 
6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János ideiglenes 
intézményvezető 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: 
Budapest, 1973. december 17.; anyja 
neve.: Vas Erzsébet; lakcíme: 2234 
Maglód, Gábor Áron utca 74.; 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: 
Budapest, 1973. december 17.; anyja 
neve.: Vas Erzsébet; lakcíme: 2234 
Maglód, Gábor Áron utca 74.; 
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adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízatása 2013. április 
01. napjától 2014. március 31. napjáig, egy 
év határozott időtartamra szól. 

adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízatása 2014. április 1-
től a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig szól. 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont a 
Társaság főtevékenysége szerinti hasonló 
közhasznú tevékenységre kell fordítani, 
amelynek kedvezményezetti köre 
megegyezik a jelen Társaság 
kedvezményezetti körével. A megmaradó 
vagyon felhasználásának módját a 
Társaság a felelős szervvel is egyezteti. 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a 
továbbiakban: Vtv.) 2. §‐ának (2) 
bekezdése szerint a Magyar Állam 
tulajdonába kell adni, amely a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) szerinti állami 
köznevelési feladatok végrehajtása 
érdekében köteles arról rendelkezni. 

 
Határozat mellékletei: 
1. sz. melléklet: Társasági Szerződés a módosításokkal egységes szerkezetben 
 
Szavazás: 3 igen, egyhangú szavazással elfogadva.” 
 

             
   

 
„Az MNV Zrt. Vezérigazgatója felhatalmazza az MNV Zrt. taggyűlésen jelen lévő 
képviselőjét, hogy a Társaság végelszámolója által megküldött határozati javaslat helyett az 
alábbi határozati javaslatot tegye, és azt szavazza meg: 
 
__/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2014. március 24-i 
ülésén felhatalmazza Valló Péter végelszámolót, hogy kezdeményezze a Társasági 
Szerződés módosítását alábbiak szerint: 
 

Jelenleg Hatályos Társasági Szerződés 
szövege 

Módosított Társasági Szerződés szövege 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János ideiglenes 
intézményvezető 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 
1973. december 17.; anyja neve.: Vas 
Erzsébet; lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 
1973. december 17.; anyja neve.: Vas 
Erzsébet; lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron 
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utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízatása 2013. április 01. 
napjától 2014. március 31. napjáig, egy év 
határozott időtartamra szól. 

utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízatása 2014. április 1-től 
a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. 
március 31-ig szól. 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság 
főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú 
tevékenységre kell fordítani, amelynek 
kedvezményezetti köre megegyezik a jelen 
Társaság kedvezményezetti körével. A 
megmaradó vagyon felhasználásának 
módját a Társaság a felelős szervvel is 
egyezteti. 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a 
továbbiakban: Vtv.) 2. §‐ának (2) bekezdése 
szerint a Magyar Állam tulajdonába kell adni, 
aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti 
állami köznevelési feladatok végrehajtása 
érdekében köteles arról rendelkezni. 

 
alábbiak szerint szavazzon: 
 
Taggyűlési mandátum: „igen” szavazat. 
 
Ettől eltérő határozati javaslat esetén: 
 
Taggyűlési mandátum: „nem” szavazat.” 
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219/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2014. március 
24-i ülésén felhatalmazza Valló Péter végelszámolót, hogy kezdeményezze a Társasági 
Szerződés módosítását alábbiak szerint: 
 

Jelenleg Hatályos Társasági Szerződés 
szövege 

Módosított Társasági Szerződés szövege 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János ideiglenes 
intézményvezető 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 
1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 
1973. december 17.; anyja neve.: Vas 
Erzsébet; lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron 
utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízatása 2013. április 01. 
napjától 2014. március 31. napjáig, egy év 
határozott időtartamra szól. 

12.1. A Társaság végelszámolója: 
Valló Péter (születési helye, ideje: Budapest, 
1973. december 17.; anyja neve.: Vas 
Erzsébet; lakcíme: 2234 Maglód, Gábor Áron 
utca 74.; adóazonosító jele: 8390663279). A 
végelszámoló megbízásának időtartama 
2014. április 1-től a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 



 
 

       
        

     
     

  
9. oldal 

legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 
 
Szavazás:      
 
220/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2014. március 
24-i ülésén felhatalmazza Valló Péter végelszámolót, hogy kezdeményezze a Társasági 
Szerződés módosítását alábbiak szerint: 
 

Jelenleg Hatályos Társasági Szerződés 
szövege 

Módosított Társasági Szerződés szövege 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont a Társaság 
főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú 
tevékenységre kell fordítani, amelynek 
kedvezményezetti köre megegyezik a jelen 
Társaság kedvezményezetti körével. A 
megmaradó vagyon felhasználásának 
módját a Társaság a felelős szervvel is 
egyezteti. 

16.2. Az ezt meghaladó vagyont az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a 
továbbiakban: Vtv.) 2. §‐ának (2) bekezdése 
szerint a Magyar Állam tulajdonába kell adni, 
aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti 
állami köznevelési feladatok végrehajtása 
érdekében köteles arról rendelkezni. 

 
Szavazás:            
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„Tisztelt Asszonyom! 
 
Türelmét nagyon megköszönve tájékoztatjuk, hogy Társaságunk - a rendelkezésre álló 
dokumentumok és információk alapján - az Önök által megfogalmazott követelés összegét 
nem látja megalapozottnak, a követelésük összegszerűségét továbbra is vitatja. 
 
A fentiek alapján követelésüket nem áll módunkban visszaigazolni. 
 
Tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét kérve, tisztelettel: 
 
Valló Péter  
végelszámoló” 
 

             
  

 
„Tisztelt Végelszámoló Úr,  
 
ezúton hivatalosan tájékoztatjuk, hogy a CIB Bank Zrt. mint vitatott hitelező a Ctv. 106. § (4) 
bekezdése értelmében a jogszabályban előírt harminc napos határidőn belül a bíróság előtti 
peres eljárást indított. Ezúton mellékeljük az érkeztetett kereseti kérelmet. 
 
Üdvözlettel: 
 
Dr. Kovács Gábor Speciális ügyek intézője / workout manager 
Mikrovállalati Behajtás/Micro Corporate Collection” 
 

             
   

 
„Az MNV Zrt. Vezérigazgatója felhatalmazza az MNV Zrt. taggyűlésen jelen lévő 
képviselőjét, hogy a Társaság végelszámolója által megküldött határozati javaslatra, 
miszerint 
 
__/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 
A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2014. március 24-i 
ülésén megerősíti, támogatja Valló Péter végelszámoló azon döntését, hogy a CIB Bank által 
megfogalmazott követelés összegét - a rendelkezésre álló dokumentumok és információk 
alapján - nem látja megalapozottnak, és így a követelés összegszerűségét továbbra is 
vitatja. 
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alábbiak szerint szavazzon: 
 
Taggyűlési mandátum: „nem” szavazat. 
 
Ettől eltérő határozati javaslat esetén: 
 
Taggyűlési mandátum: „nem” szavazat.” 
 

              
       

 
            

   
 
„(6) A társaság legfőbb szerve csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető 
tisztségviselőknek, illetve az ügyvezető testületnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó 
hatáskörét, amennyiben ezt e törvény vagy a társasági szerződés lehetővé teszi.” 
 

             
          

 
           

         
  

 
221/2014. (03.24) sz. HATÁROZAT 

          
            

          
           

    
 
Szavazás:      
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Szavazás:      
 

       
 

  
      
     
    
          

 
           

      
 
Szavazás:      
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„A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2015. április 
9-i ülésén újraválasztja a kisebbségi tulajdonos Nagykáta Város Önkormányzatának 
delegálásában Agócs Pál úr (anyja neve: Farsang Rozália, lakcím: 2760 Nagykáta, 
Leander utca 21.) személyét, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
(v.a.) Felügyelő Bizottságának tagjaként, 2015. április 9-től a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig, tiszteletdíj megállapítása nélkül.” 
 
„A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2015. április 
9-i ülésén újraválasztja a többségi tulajdonos Magyar Államot tulajdonosi 
joggyakorlóként képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. delegálásában dr. 
Mayer Cecília asszony (anyja neve: Rajna Erzsébet, lakcím: 1098 Budapest, Ecseri út 
6. 2. Lph. 2.) személyét, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) 
Felügyelő Bizottságának tagjaként, 2015. április 9-től a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. 
március 31-ig, tiszteletdíj megállapítása nélkül.” 
 
„A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2015. április 
9-i ülésén újraválasztja a többségi tulajdonos Magyar Államot tulajdonosi 
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joggyakorlóként képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. delegálásában Heim 
László Pál úr (anyja neve: Diószegi Ilona, lakcím: 1203 Budapest, Baross u. 36. 
IX/96.) személyét, a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) 
Felügyelő Bizottságának tagjaként, 2015. április 9-től a Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb 2016. 
március 31-ig, tiszteletdíj megállapítása nélkül.” 
 
Az MNV Zrt. szavazata a fenti határozati javaslatokra: „IGEN”. 
Ettől eltérő határozati javaslat esetén: 
Taggyűlési mandátum: „NEM” szavazat. 

 
            

 
1/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 

         
         

         
          

        
         

        
  

 
Szavazás:      
 
2/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 

         
          

        
           

            
         

       
        

 
Szavazás:      
 
3/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 
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Szavazás:      
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„A DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (v.a.) Taggyűlése 2015. április 
09-i ülésén a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt dokumentum 
szerint módosítja a Társasági Szerződést és felhatalmazza a végelszámolót a 
Társasági Szerződés egységes szerkezetbe foglalására. A taggyűlés felkéri továbbá a 
végelszámolót, hogy legkésőbb 2015. április 30-ig gondoskodjon a társaság 
módosított társasági szerződésének a cégbíróság felé való benyújtásáról.” 
 
A Társasági szerződés az alábbiak szerint módosul: 
 
A Társasági szerződés hatályos 
szövege 

A Társasági szerződés módosított 
szövege 

DPMTISZK DÉL-PEST MEGYEI 
TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZ  
KÖZPONT NONPROFIT 
KIEMELKED EN KÖZHASZNÚ  

KORLÁTOLT FELEL SSÉG  
TÁRSASÁG 

végelszámolás alatt 
 
TÁRSASÁGI SZERZ DÉSE 

 
2014. március 24 
 
TÁRSASÁGI SZERZ DÉS 
 
 

 
A társaság működésére az 1959. évi IV. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről 
(továbbiakban: Ptk), a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 
(továbbiakban: Gt.), az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról valamint 
a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., 
az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.), és a 
szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. tv. valamint a szakképzési 

DPMTISZK DÉL-PEST MEGYEI 
TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZ  
KÖZPONT NONPROFIT 
KIEMELKED EN KÖZHASZNÚ  

KORLÁTOLT FELEL SSÉG  
TÁRSASÁG 

végelszámolás alatt 
 

TÁRSASÁGI SZERZ DÉSE 
 
2015. április 09. 
 
TÁRSASÁGI SZERZ DÉS 
Módosításokkal egységes 
szerkezetben /2015. április 09./ 
 
A társaság működésére az 1959. évi IV. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről 
(továbbiakban: Ptk), a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 
(továbbiakban: Gt.), az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról valamint 
a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., 
az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.), és a 
szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. tv. valamint a szakképzési 
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A Társasági szerződés hatályos 
szövege 

A Társasági szerződés módosított 
szövege 

hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. tv. rendelkezései alapján 
az alábbiak szerint kötöttek meg: 
 

1. A Társaság elnevezése 
 

1.A Társaság neve: DPMTISZK Dél-Pest 
Megyei Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolás alatt 

2.A Társaság rövidített neve: DPMTISZK 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
(v.a.) 
 

4. A Társaság jogállása; a közhasznú 
működés követelményei 

A Társaság jogállása: A Társaság a 2011. 
évi CLXXV. tv. 75. § (5) bekezdésében 
foglaltak alkalmazásával kiemelkedően 
közhasznú fokozatú nonprofit 
közhasznú gazdasági társaság. 

A kiemelkedően közhasznú jogállás 
működési feltételei: 

a) A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain 
kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból. 

b) Vállalkozási tevékenységet csak 
másodlagos jelleggel és csak 
közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez, gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt 
kizárólag ezen társasági szerződésben 
meghatározott tevékenységére fordítja. 

c) A Társaság közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, pártoktól 
független, azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt, azoktól anyagi támogatást 

hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. tv. rendelkezései alapján 
az alábbiak szerint kötöttek meg 
 

1. A Társaság elnevezése 
 

1.A Társaság neve: DPMTISZK Dél-Pest 
Megyei Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolás alatt 

2.A Társaság rövidített neve: DPMTISZK 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
(v.a.) 
 

4. A Társaság jogállása a közhasznú 
működés követelményei 

A Társaság jogállása: A Társaság a 2011. 
évi CLXXV. tv. 75. § (5) bekezdésében 
foglaltak alkalmazásával kiemelkedően 
közhasznú fokozatú nonprofit 
közhasznú gazdasági társaság.A 
Társaság nonprofit gazdasági 
társaság. 
 
 

A kiemelkedően közhasznú jogállás 
működési feltételei: 

a) A Társaság nem zárja ki, hogy 
tagjain kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból. 

b) Vállalkozási tevékenységet csak 
másodlagos jelleggel és csak 
közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez, gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt 
kizárólag ezen társasági szerződésben 
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nem fogad el, országgyűlési képviselői, 
megyei, fővárosi, önkormányzati 
választásokon jelöltet nem állít, és nem 
támogat, pártoknak nem lehet alapító 
tagja. 

d) A társaság a fentiekben körülírt 
közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amelyről törvény, 
vagy törvény felhatalmazása alapján 
más jogszabály rendelkezése szerint, 
valamely állami szervnek vagy helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

e) A Társaság tevékenységének és 
gazdálkodásának adatait a helyi vagy 
az országos sajtó útján is 
nyilvánosságra hozza. 
 

 

 

 
 
 

5. A társadalmi közös szükséglet 
kielégítésért felelős szervek 

Magyar Állam, melynek képviseletében a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 
mint tulajdonosi joggyakorló székhely: 
1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
 

Nagykáta Város Önkormányzata székhely: 
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. 
 

Gyál Város Önkormányzata székhely: 2360 
Gyál, Nagykőrösi út 112-114. 
 

Szent István Egyetem székhely: 2100 
Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
 

meghatározott tevékenységére fordítja. 
c) A Társaság közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, pártoktól 
független, azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt, azoktól anyagi támogatást 
nem fogad el, országgyűlési képviselői, 
megyei, fővárosi, önkormányzati 
választásokon jelöltet nem állít, és nem 
támogat, pártoknak nem lehet alapító 
tagja. 

d) A társaság a fentiekben körülírt 
közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amelyről törvény, 
vagy törvény felhatalmazása alapján 
más jogszabály rendelkezése szerint, 
valamely állami szervnek vagy helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

e) A Társaság tevékenységének és 
gazdálkodásának adatait a helyi vagy 
az országos sajtó útján is 
nyilvánosságra hozza. 
 
 

5. A társadalmi közös szükséglet  
kielégítésért felelős szervek 

5.1. Magyar Állam, melynek 
képviseletében a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi 
joggyakorló székhely: 1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56. 

5.2. Nagykáta Város Önkormányzata 
székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. 
út 2. 

5.3. Gyál Város Önkormányzata  
  székhely: 2360 Gyál, Nagykőrösi út 
112-114. 

5.4. Szent István Egyetem 
  székhely: 2100 Gödöllő, Páter 
Károly utca 1. 
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6. A Társaság alapítói (tagjai) 
 

Magyar Állam, melynek képviseletében a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 
mint tulajdonosi joggyakorló 
székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 
56. 
cégjegyzékszám: 01-10-045784 
adószám: 14077340-2-44 
képviseli: Márton Péter vezérigazgató 
 
 

Nagykáta Város Önkormányzata 

 
 
 

5. Jogszabályi keretek 
 
A társaság működését alapvetően a 

következő jogszabályok határozzák 

meg: 

x az 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: 
Ptk.); 

x a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.); 

x az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.); 

x a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. tv.; 

x a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról 
szóló 2011. évi CLV. tv. 
rendelkezései; 

x a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó 
rendelkezései. 

 
6. A Társaság alapítói (tagjai) 

 
. Magyar Állam, melynek képviseletében a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 
mint tulajdonosi joggyakorló 
székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 
56. 
cégjegyzékszám: 01-10-045784 
adószám: 14077340-2-44 
képviseli: Márton Péter dr. Szivek 
Norbert vezérigazgató 
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székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 
2. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 
730721 
adószám: 15730727-2-13 

képviseli: Kocsi János 
polgármester 

 
 

Gyál Város Önkormányzata 
székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 

112-114 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 
730370 
adószám: 15730370-2-13 

képviseli: Pápai Mihály 
polgármester 

 
 

Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly 
utca 1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 
329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 
 

7. A Társaság tevékenysége 
 

7.1.1 A Társaság cél szerinti közhasznú 
főtevékenysége az 1997. évi CLVI. 
törvény (Kszt.) 26. § c) szerint: 

  4. nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 
 
     7.1.2. a Társaság egyéb 

cél szerinti közhasznú tevékenységei az 
1997. évi CLVI. tv. (Kszt.) 26.§ c) pont 
szerint: 

  10. gyermek és 
ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 

. Nagykáta Város Önkormányzata 
székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 
2.  
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 
730721 
adószám: 15730727-2-13 
képviseli: Kocsi János Dorner Gábor 
polgármester 

6.3. Gyál Város Önkormányzata 
székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 
730370 
adószám: 15730370-2-13 

képviseli: Pápai Mihály 
polgármester 

6.4. Szent István Egyetem 
székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly 
utca 1. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 
329761 
adószám: 15329767-2-13 
képviseli: Dr. Tőzsér János rektor 
 

7. A Társaság tevékenysége 
 

A Társaság cél szerinti közhasznú 
főtevékenysége az 1997. évi CLVI. 
törvény (Kszt.) 26. § c) szerint: 
  4. nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
     7.1.2. a Társaság egyéb cél szerinti 
közhasznú tevékenységei az 1997. évi 
CLVI. tv. (Kszt.) 26.§ c) pont szerint: 
  10. gyermek és ifjúságvédelem, 
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
  11. hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése 
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érdekképviselet 
  11. hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése 

  18. munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítése -ide 
értve a munkaerő-kölcsönzést is- és a 
kapcsolódó szolgáltatások 

 
7.2.1. A társaság cél szerinti 

közhasznú tevékenysége köre a TEÁOR 
2008 szerint:  

 
7.1. A Társaság tevékenysége 

köre a TEÁOR 2008 szerint: 
  8532’08 Szakmai középfokú 

oktatás (főtevékenység) 
 
Egyéb tevékenységek: 
3299’08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari 
tevékenység 
5811’08 Könyvkiadás 
5812’08 Címtárak, levelezőjegyzékek 
kiadása 
5813’08 Napilapkiadás 
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány 
kiadása 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
5819’08 Egyéb kiadói tevékenység 
1812’08 Nyomás (kivéve: napilap) 
1813’08 Nyomdai előkészítő 
tevékenység 
1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó 
szolgáltatás 
1820’08 Egyéb sokszorosítás 
4791’08 Csomagküldő internetes 
kiskereskedelem 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti 
szálláshely-szolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
7911’08 Utazásközvetítés 

  18. munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítése -ide 
értve a munkaerő-kölcsönzést is- és a 
kapcsolódó szolgáltatások 
 
 
 
 
7.2.1. A társaság cél szerinti közhasznú 
tevékenysége köre a TEÁOR 2008 
szerint:  
 
7.1. A Társaság tevékenysége köre a 
TEÁOR 2008 szerint: 

  8532’08 Szakmai középfokú 
oktatás (főtevékenység) 
 
Egyéb tevékenységek: 
3299’08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari 
tevékenység 
5811’08 Könyvkiadás 
5812’08 Címtárak, levelezőjegyzékek 
kiadása 
5813’08 Napilapkiadás 
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány 
kiadása 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
5819’08 Egyéb kiadói tevékenység 
1812’08 Nyomás (kivéve: napilap) 
1813’08 Nyomdai előkészítő 
tevékenység 
1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó 
szolgáltatás 
1820’08 Egyéb sokszorosítás 
4791’08 Csomagküldő internetes 
kiskereskedelem 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti 
szálláshely-szolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
7911’08 Utazásközvetítés 
7912’08 Utazásszervezés 
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7912’08 Utazásszervezés 
7990’08 Egyéb foglalás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
6010’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás 
7220’08 Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés 
7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
7312’08 Médiareklám 
7810’08 Munkaközvetítés 
7820’08 Munkaerő-kölcsönzés 
7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, 
-gazdálkodás 
8121’08 Általános épülettakarítás 
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129’08 Egyéb takarítás 
7420’08 Fényképészet 
8292’08 Csomagolás 
8110’08 Építményüzemeltetés 
8411’08 Általános közigazgatás 
9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 
8520’08 Alapfokú oktatás 
8531’08 Általános középfokú oktatás 
8532’08 Szakmai középfokú oktatás 
8541’08 Felső szintű, nem felsőfokú 
oktatás 
8542’08 Felsőfokú oktatás 
8551’08 Sport, szabadidős képzés 
8552’08 Kulturális képzés 
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás 
8560’08 Oktatást kiegészítő 
tevékenység 
5911’08 Film-, video-, televízióműsor-
gyártás 
5912’08 Film-, video-, televíziós 
műsorfelvétel utómunkálatai 
5913’08 Film-, video- és 
televízióprogram terjesztése 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
7990’08 Egyéb foglalás 

7990’08 Egyéb foglalás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
6010’08 Rádióműsor-szolgáltatás 
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás 
7220’08 Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés 
7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
7312’08 Médiareklám 
7810’08 Munkaközvetítés 
7820’08 Munkaerő-kölcsönzés 
7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, 
-gazdálkodás 
8121’08 Általános épülettakarítás 
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129’08 Egyéb takarítás 
7420’08 Fényképészet 
8292’08 Csomagolás 
8110’08 Építményüzemeltetés 
8411’08 Általános közigazgatás 
9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 
8520’08 Alapfokú oktatás 
8531’08 Általános középfokú oktatás 
8532’08 Szakmai középfokú oktatás 
8541’08 Felső szintű, nem felsőfokú 
oktatás 
8542’08 Felsőfokú oktatás 
8551’08 Sport, szabadidős képzés 
8552’08 Kulturális képzés 
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás 
8560’08 Oktatást kiegészítő 
tevékenység 
5911’08 Film-, video-, televízióműsor-
gyártás 
5912’08 Film-, video-, televíziós 
műsorfelvétel utómunkálatai 
5913’08 Film-, video- és 
televízióprogram terjesztése 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
7990’08 Egyéb foglalás 
9001’08 Előadóművészet 
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9001’08 Előadóművészet 
9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő 
tevékenység 
9004’08 Művészeti létesítmények 
működtetése 
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
 
 
 

7.3. A Társaság befektetési 
tevékenységet nem végez 
 

8. A Társaság vagyona 
 

A tagoknak pénzbetéteik teljes összegét a 
társasági szerződés aláírását követő 30 
napon belül a Társaság letéti számlájára 
történő befizetéssel teljesítették. 
 

A tagot a társaságnak a Gt. 4. § (3) 
bekezdés szerint a gazdasági társaság 
tevékenységéből származó nyereség a 
tagok között nem osztható fel, az a 
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja 
 

9. A Társaság működése 
 
9.3.A Társaság a közhasznú jogálláshoz 

kapcsolódó kedvezményekre 

legkorábban a Társaság közhasznú 

jogállású Társaságként történő 

nyilvántartásba vételének időpontjától, 

valamint a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel kötött 

szerződés megkötésének időpontjától 

jogosult. 

9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő 
tevékenység 
9004’08 Művészeti létesítmények 
működtetése 
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
7733’08 Irodagép kölcsönzése 
(beleértve: számítógép) 
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz 
kölcsönzése 
 

7.3. 7.2. A Társaság befektetési 
tevékenységet nem végez 
 

8. A Társaság vagyona 
 

A tagoknak pénzbetéteik teljes összegét a 
társasági szerződés aláírását követő 30 
napon belül a Társaság letéti számlájára 
történő befizetéssel teljesítették. 

A tagot a társaságnak a  Gt. 4. § (3) 
bekezdés szerint a gazdasági társaság 
tevékenységéből származó nyereség a 
tagok között nem osztható fel, az a 
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja 
 

9. A Társaság működése 
 
9.3.A Társaság a közhasznú jogálláshoz 

kapcsolódó kedvezményekre 

legkorábban a Társaság közhasznú 

jogállású Társaságként történő 

nyilvántartásba vételének időpontjától, 

valamint a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel kötött 

szerződés megkötésének időpontjától 

jogosult. 
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9.4.Társaság az államháztartás 

alrendszereitől -a normatív támogatás 

kivételével - csak írásbeli szerződés 

alapján részesülhet támogatásban. A 

szerződésben meg kell határozni a 

támogatással való elszámolás feltételeit 

és módját. A fentiekben foglaltak szerint 

igénybe vehető támogatási 

lehetőségeket, azok mértékét és 

feltételeit a Társaság honlapján a 

Társaság nyilvánosságra hozza. A 

közhasznú szervezet által nyújtott cél 

szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

 
10. A taggyűlés 

 
10.1. 

 
a) döntés – ha a Gt. vagy annak 
felhatalmazása alapján jelen Társasági 
Szerződés eltérően nem rendelkezik – 
az Társasági Szerződés 
megállapításáról és módosításáról; 
 
c) a számviteli törvény szerinti 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés 
jóváhagyása; 
 
u) döntés a jóváhagyott közbeszerzési 
tervben foglaltak jelentős módosítása 
(eljárás típusának változása, becsült 

A Társaság a közhasznú jogálláshoz 
kapcsolódó kedvezmények 
igénybevételére nem jogosult. 

9.4.Társaság az államháztartás 
alrendszereitől -a normatív támogatás 
kivételével - csak írásbeli szerződés 
alapján részesülhet támogatásban. A 
szerződésben meg kell határozni a 
támogatással való elszámolás feltételeit 
és módját. A fentiekben foglaltak szerint 
igénybe vehető támogatási 
lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit a Társaság honlapján a 
Társaság nyilvánosságra hozza. A 
közhasznú szervezet által nyújtott cél 
szerinti juttatások bárki által 
megismerhetők. 
 

10. A taggyűlés 
 
10.1. 

 
a) döntés – ha a Gt. vagy annak 
felhatalmazása alapján jelen Társasági 
Szerződés eltérően nem rendelkezik – 
az Társasági Szerződés 
megállapításáról és módosításáról; 
 
c) a számviteli törvény szerinti 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés 
jóváhagyása 
 
u) döntés a jóváhagyott közbeszerzési 
tervben foglaltak jelentős módosítása 
(eljárás típusának változása, becsült 
érték 10 %-ot meghaladó növekedése) 
tárgyában, illetve a jóváhagyott 
közbeszerzési tervben nem szereplő 
eljárás megindításának jóváhagyása 
tárgyában, ha az eljárás becsült értéke 
az 5 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 
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érték 10 %-ot meghaladó növekedése) 
tárgyában, illetve a jóváhagyott 
közbeszerzési tervben nem szereplő 
eljárás megindításának jóváhagyása 
tárgyában, ha az eljárás becsült értéke 5 
millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 
(…) 
v) a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel, a 
közhasznú tevékenység folytatásának 
feltételeiről kötött megállapodás 
jóváhagyása; 
w)… 
x)… 
y)… 
10.2. 

A taggyűlés akkor határozatképes, ha a 
leadható szavazatok 75%-a képviselve 
van. Határozatképes a taggyűlés akkor 
is, ha nem volt szabályszerűen 
összehívva, de azon valamennyi tag 
jelen van, és a taggyűlés megtartása 
ellen nem tiltakoznak. Ha a taggyűlés 
nem volt határozatképes, az emiatt 
megismételt taggyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben akkor 
határozatképes, ha a törzstőke, vagy a 
leadható szavazatok 50%-a képviselve 
van. A határozatképtelenség miatt 
megismételt taggyűlés időpontja az 
eredeti taggyűlést követő hét azonos 
napjának azonos időpontja. Erről a 
tagokat az eredeti taggyűlési 
meghívóban értesíteni kell. A taggyűlés 
határozatképtelenségéről és a 
megismételt taggyűlésről a tagokat az 
ügyvezető ajánlott postai küldemény 
útján haladéktanul értesíti. 
 

(…) 
v) a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel, a 
közhasznú tevékenység folytatásának 
feltételeiről kötött megállapodás 
jóváhagyása; 
v)… 
w)… 
x)… 
 
10.2. 

A taggyűlés akkor határozatképes, ha a 
leadható szavazatok 75%-a képviselve 
van. Határozatképes a taggyűlés akkor 
is, ha nem volt szabályszerűen 
összehívva, de azon valamennyi tag 
jelen van, és a taggyűlés megtartása 
ellen nem tiltakoznak. Ha a taggyűlés 
nem volt határozatképes, az emiatt 
megismételt taggyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben akkor 
határozatképes, ha a törzstőke, vagy a 
leadható szavazatok 50%-a képviselve 
van. A határozatképtelenség miatt 
megismételt taggyűlés időpontja az 
eredeti taggyűlést követő hét azonos 
napjának azonos időpontja. Erről a 
tagokat az eredeti taggyűlési 
meghívóban értesíteni kell. A taggyűlés 
határozatképtelenségéről és a 
megismételt taggyűlésről a tagokat az 
ügyvezető vezető tisztségviselő 
(végelszámoló) ajánlott postai 
küldemény útján vagy elektronikus 
úton (e-mail, fax) haladéktanul értesíti. 
10.4.  

A taggyűlés a határozatát, ha a Gt., 
valamint a jelen szerződés eltérően nem 
rendelkezik, a jelenlévő tagok 
szavazatainak egyszerű többségével, és 
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10.4. 

A taggyűlés a határozatát, ha a Gt., 
valamint a jelen szerződés eltérően nem 
rendelkezik, a jelenlévő tagok 
szavazatainak egyszerű többségével, és 
nyílt szavazással hozza. Az éves 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés 
elfogadásához és jóváhagyásához a 
taggyűlés egyhangú határozata 
szükséges. A Társaság a számviteli 
törvény szerinti beszámolót a tárgyévet 
követő évben köteles az illetékes 
cégbíróságon letétbe helyezni, valamint 
közzététel céljából az IM 
Cégszolgálathoz benyújtani. A 
közhasznúsági jelentés a cég székhelye 
szerint illetékes cégbíróságon köteles 
letétbe elhelyezni és a társaság 
honlapján nyilvánosságra hozni.  
 
10.5. 

A taggyűlés határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek tagja vagy tagjának Ptk. szerinti  
közeli hozzátartozója, illetve 
hozzátartozója a Ptk. 685.§ b) szerint   

11. kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, vagy 

12. bármilyen más előnyben részesül, 
továbbá 

13. amellyel a határozat szerint 
szerződést kell kötni, illetőleg aki 
ellen pert kell indítani, illetve  

14. a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 
 

Nem minősül előnynek a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve cél 

nyílt szavazással hozza. Az éves 
beszámoló és a közhasznúsági jelentés 
elfogadásához és jóváhagyásához a 
taggyűlés egyhangú határozata 
szükséges. A Társaság a számviteli 
törvény szerinti beszámolót a tárgyévet 
követő évben köteles az illetékes 
cégbíróságon letétbe helyezni, valamint 
közzététel céljából az IM 
Cégszolgálathoz benyújtani. A 
közhasznúsági jelentés a cég székhelye 
szerint illetékes cégbíróságon köteles 
letétbe elhelyezni és a társaság 
honlapján nyilvánosságra hozni. 
 
10.5. 

A taggyűlés határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek tagja vagy tagjának közeli 
hozzátartozója, illetve hozzátartozója a 
Ptk. 685.§ b) szerint   

a) kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben 
részesül, továbbá 

c) amellyel a határozat szerint 
szerződést kell kötni, illetőleg aki 
ellen pert kell indítani, illetve  

d) a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve cél 
szerinti juttatás. 
10.8. 

A taggyűlés összehívása: A taggyűlést 
szükség szerint, de évente legalább 
egyszer az éves beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés elfogadására 
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szerinti juttatás. 
 
10.8. 

A taggyűlés összehívása: A taggyűlést 
szükség szerint, de évente legalább 
egyszer az éves beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés elfogadására 
össze kell hívni. A taggyűlést az 
ügyvezető hívja össze annak 
időpontjának, helyének és 
napirendjének megjelölésével a 
Társaság székhelyére. A meghívót az 
ügyvezető ajánlott levélben, vagy 
elektronikus úton (e-mail, fax) küldi el, 
vagy a tagnak személyesen adja át. A 
meghívó elküldése és a taggyűlés 
időpontja között legalább 15 nap kell 
legyen. Bármely tag az ok és a cél 
megjelölésével kérheti a taggyűlés 
összehívását. Ha az ügyvezető az 
összehívásra irányuló kérelemnek 30 
napon belül nem tesz eleget, az 
indítványtevő tagok kérelmére a 
cégbíróság hívja össze a taggyűlést. 
Bármely tag jogosult az általa megjelölt 
napirendi kérdés megtárgyalását 
javasolni. Javaslatát a taggyűlés előtt 
legalább 3 nappal ismertetnie kell a 
többi taggal. Olyan napirendi pont 
tárgyalására nem kerülhet sor, amely a 
meghívóban nem szerepelt, illetőleg a 
tagokkal utóbb nem ismertették, kivéve, 
ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen 
van, és hozzájárul a napirendi pont 
megtárgyalásához. A taggyűlést a 
felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított 30 napon belül - 
össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a 
taggyűlés összehívására a felügyelő 
szerv is jogosult. 
 

össze kell hívni. A taggyűlést az 
ügyvezető vezető tisztségviselő 
(végelszámoló) hívja össze annak 
időpontjának, helyének és 
napirendjének megjelölésével a 
Társaság székhelyére. A meghívót az 
ügyvezető ajánlott levélben, vagy 
elektronikus úton (e-mail, fax) küldi el, 
vagy a tagnak személyesen adja át. A 
meghívó elküldése és a taggyűlés 
időpontja között legalább 15 nap kell 
legyen. Bármely tag az ok és a cél 
megjelölésével kérheti a taggyűlés 
összehívását. Ha az ügyvezető az 
összehívásra irányuló kérelemnek 30 
napon belül nem tesz eleget, az 
indítványtevő tagok kérelmére a 
cégbíróság hívja össze a taggyűlést. 
Bármely tag jogosult az általa megjelölt 
napirendi kérdés megtárgyalását 
javasolni. Javaslatát a taggyűlés előtt 
legalább 3 nappal ismertetnie kell a 
többi taggal. Olyan napirendi pont 
tárgyalására nem kerülhet sor, amely a 
meghívóban nem szerepelt, illetőleg a 
tagokkal utóbb nem ismertették, kivéve, 
ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen 
van, és hozzájárul a napirendi pont 
megtárgyalásához. A taggyűlést a 
felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított 30 napon belül - 
össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a 
taggyűlés összehívására a felügyelő 
szerv is jogosult. 
 
10.9. 
A tagok a Gt. 145-1468. §-ban írt 

esetben és feltételek mellett a 

taggyűlést olyan módon is 

megtarthatják, hogy a tagok a 
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10.9. 
A tagok a Gt. 145-148. §-ban írt esetben 

és feltételek mellett a taggyűlést olyan 

módon is megtarthatják, hogy a tagok a 

taggyűlésen nem közvetlen személyes 

jelenléttel, hanem a társasági 

szerződésben foglaltak szerint, erre 

alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, 

illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé 

tevő elektronikus hírközlő eszköz 

közvetítésével vesznek részt. A 

taggyűlés ilyen módon történő 

megtartása esetén nem alkalmazhatók 

olyan elektronikus hírközlő eszközök, 

amelyek nem teszik lehetővé a 

taggyűlésen részt vevők személyének 

megállapítását. Az elektronikus hírközlő 

eszköz közvetítésével tartott 

taggyűlésen elhangzottakat és a hozott 

határozatokat hiteles módon, úgy kell 

rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető 

legyen. Ha a taggyűlésen hozott 

határozatokat be kell nyújtani a 

cégbírósághoz, a felvétel alapján 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az 

ügyvezető) hitelesít. 

 
 
 

taggyűlésen nem közvetlen személyes 

jelenléttel, hanem a társasági 

szerződésben foglaltak szerint, erre 

alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, 

illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé 

tevő elektronikus hírközlő eszköz 

közvetítésével vesznek részt. A 

taggyűlés ilyen módon történő 

megtartása esetén nem alkalmazhatók 

olyan elektronikus hírközlő eszközök, 

amelyek nem teszik lehetővé a 

taggyűlésen részt vevők személyének 

megállapítását. Az elektronikus hírközlő 

eszköz közvetítésével tartott 

taggyűlésen elhangzottakat és a hozott 

határozatokat hiteles módon, úgy kell 

rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető 

legyen. Ha a taggyűlésen hozott 

határozatokat be kell nyújtani a 

cégbírósághoz, a felvétel alapján 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az 

ügyvezető vezető tisztségviselő 
(végelszámoló) hitelesít. 

 
 
 
 

11. A Társaság nyilvános működése 
11.1. Az ülések határozatait a 

meghozataluktól számított 8 (nyolc) 
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11. A Társaság nyilvános működése 
11.1.Az ülések határozatait a 

meghozataluktól számított 8 (nyolc) 

napon belül postai, vagy elektronikus 

úton (e-mail, fax) úton kell közölni az 

érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt 

akkor köteles a Társaság teljesíteni, 

amennyiben azt a hozott határozat 

jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg a 

Társaság és a tagok székhelyén 

található nyilvános hirdetőtáblára is ki 

kell függeszteni legalább 30 napra a 

meghozott. határozatok szövegét. A 

tagok kötelesek hirdetményeire 

vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani 

egyrészt a tagok, másrészt külön a 

Társaság székhelyén. 

 
11.2. A Társaság működési (hivatali) és 

nyilvántartási rendjét, a szolgáltatások 

igénybevételének helyét, módját és 

feltételeit, a taggyűlés által hozott 

döntéseket, a társadalmi közös 

szükséglet kielégítéséért felelős 

szervvel kötött megállapodást, az 

elfogadott éves beszámolót, és az éves 

közhasznúsági jelentést, a tárgyévet 

követő évben, legkésőbb június 30-áig a 

napon belül postai, vagy elektronikus 

úton (e-mail, fax) úton kell közölni az 

érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt 

akkor köteles a Társaság teljesíteni, 

amennyiben azt a hozott határozat 

jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg a 

Társaság és a tagok székhelyén 

található nyilvános hirdetőtáblára is ki 

kell függeszteni legalább 30 napra a 

meghozott. határozatok szövegét. A 

tagok kötelesek hirdetményeire 

vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani 

egyrészt a tagok, másrészt külön a 

Társaság székhelyén. 

 

11.2.A Társaság működési (hivatali) és 
nyilvántartási rendjét, a szolgáltatások 
igénybevételének helyét, módját és 
feltételeit, a taggyűlés által hozott 
döntéseket, a társadalmi közös 
szükséglet kielégítéséért felelős 
szervvel kötött megállapodást, az 
elfogadott éves beszámolót, és az éves 
közhasznúsági jelentést, a tárgyévet 
követő évben, legkésőbb június 30-áig a 
Társaság internetes honlapján kell 
közzétenni. 
 
 
11.3.A Társaság és tagjai között 

létrejövő szerződést, valamint a 

társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel kötött 
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Társaság internetes honlapján kell 

közzétenni. 

 
 

11.3. A Társaság és tagjai között 

létrejövő szerződést, valamint a 

társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel kötött 

közhasznúsági szerződést a szerződés 

aláírásától számított harminc napon 

belül a cégbíróságon a cégiratok közé 

letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést 

nem kell alkalmazni, ha a társaság és a 

tag a társaság tevékenységi körébe 

tartozó, jelen Társasági Szerződés által 

meghatározott szokásos nagyságrendű 

szerződést köt, továbbá ha az a 

banktitok sérelmével járna. A társaság 

tevékenységi körébe tartozó szokásos 

nagyságrendű szerződéseknek 

minősül(nek) az 5 millió Ft (azaz ötmillió 

forint) összeget meg nem haladó 

ügyletek. 

 
 

12. A Társaság képviselete, a 
cégjegyzésének módja 
 

7. A taggyűlés egy vagy több cégvezető 
kinevezéséről határozhat. A taggyűlés 
az általa létrehozott Szervezeti, 

közhasznúsági szerződést a szerződés 

aláírásától számított harminc napon 

belül a cégbíróságon a cégiratok közé 

letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést 

nem kell alkalmazni, ha a társaság és a 

tag a társaság tevékenységi körébe 

tartozó, jelen Társasági Szerződés által 

meghatározott szokásos nagyságrendű 

szerződést köt, továbbá ha az a 

banktitok sérelmével járna. A társaság 

tevékenységi körébe tartozó szokásos 

nagyságrendű szerződéseknek 

minősül(nek) az 5 millió Ft (azaz ötmillió 

forint) összeget meg nem haladó 

ügyletek. 

 
12. A Társaság képviselete, a 

cégjegyzésének módja 
 

7. A taggyűlés egy vagy több cégvezető 
kinevezéséről határozhat. A taggyűlés 
az általa létrehozott Szervezeti, 
működési szabályzatban 
felhatalmazhatja az ügyvezetőt vezető 
tisztségviselőt (végelszámolót) arra, 
hogy együttes aláírási joggal aláírásra 
feljogosítson két képviseletre jogosult 
munkavállalót. A cégvezető és a 
képviseletre feljogosított munkavállalók 
képviseleti jogukat másra nem 
ruházhatják át.  
 
 

13. A Felügyelő Bizottság 
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működési szabályzatban 
felhatalmazhatja az ügyvezetőt arra, 
hogy együttes aláírási joggal aláírásra 
feljogosítson két képviseletre jogosult 
munkavállalót. A cégvezető és a 
képviseletre feljogosított munkavállalók 
képviseleti jogukat másra nem 
ruházhatják át.  
 
 
 

13. A Felügyelő Bizottság 
 

1. A Társaságnál 3 tagból álló felügyelő 
bizottság működik. A Felügyelő 
Bizottság tagjai: 
 
Agócs Pál (anyja neve: Farsang 
Rozália) 2760 Nagykáta, Leander utca 
21. szám alatti 2013. január 29. napjától 
– 2015. január 28. napjáig. 
 
 
 
 
 
 
 
dr. Mayer Cecília (anyja neve: Rajna 
Erzsébet) 1098 Budapest, Ecseri út 6. 
2. Lph. 2. szám alatti lakos 2013. 
november 29. napjától – a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének 
napjáig, de legkésőbb 2015. január 28. 
napjáig  

Heim László Pál (anyja neve: Diószegi 

1. A Társaságnál 3 tagból álló felügyelő 
bizottság működik. A Felügyelő 
Bizottság tagjai: 
 
Agócs Pál (anyja neve: Farsang 
Rozália) 2760 Nagykáta, Leander utca 
21. szám alatti 2013. január 29. napjától 
– 2015. január 28. napjáig lakos 2015. 
április 09. napjától a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről 
szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 
 
dr. Mayer Cecília (anyja neve: Rajna 
Erzsébet) 1098 Budapest, Ecseri út 6. 
2. Lph. 2. szám alatti lakos 2013. 
november 29. napjától – a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének 
napjáig, de legkésőbb 2015. január 28. 
napjáig 2015. április 09. napjától a 
Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 

Heim László Pál (anyja neve: Diószegi 
Ilona) 1203 Budapest, Baross u. 36. 
IX/96. szám alatti lakos 2013. július 31. 
napjától – a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének 
napjáig, de legkésőbb 2015. január 28. 
napjáig 2015. április 09. napjától a 
Társaság végelszámolásának 
befejezéséről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napjáig, de 
legkésőbb 2016. március 31-ig szól. 

2. A felügyelő bizottság tagjai, illetve az 
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Ilona) 1203 Budapest, Baross u. 36. 
IX/96. szám alatti lakos 2013. július 31. 
napjától – a Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló 
végzés jogerőre emelkedésének 
napjáig, de legkésőbb 2015. január 28. 
napjáig  

 
 
 
 
 

2. A felügyelő bizottság tagjai, illetve az 
ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más Társaságnál 
is betölt. 
 
 

3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök 
hívja össze és vezeti. A felügyelő 
bizottság elnöke a meghívót az ülés 
előtt legalább 8  nappal küldi el. Az ülés 
összehívását - az ok és acél 
megjelölésével - a felügyelő bizottság 
bármely tagja írásban kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles 
intézkedni a felügyelő bizottság 
ülésének 30 napon belüli. időpontra 
történő összehívásáról. Ha az elnök a 
kérelemnek nem tesz eleget, a tag 
maga jogosult az ülés összehívására. 
 

7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési 
feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést 
állandó jelleggel is megoszthatja tagjai 

ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú másik szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más Társaságnál 
is betölt. 
 
 

3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök 
hívja össze és vezeti. A felügyelő 
bizottság elnöke a meghívót az ülés 
előtt legalább 8 7 nappal küldi el. Az 
ülés összehívását - az ok és acél 
megjelölésével - a felügyelő bizottság 
bármely tagja írásban kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles 
intézkedni a felügyelő bizottság 
ülésének 30 napon belüli. időpontra 
történő összehívásáról. Ha az elnök a 
kérelemnek nem tesz eleget, a tag 
maga jogosult az ülés összehívására. 
 

7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési 
feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést 
állandó jelleggel is megoszthatja tagjai 
között. Az ellenőrzés megosztása nem 
érinti a felügyelő bizottsági tag 
felelősségét, sem azt a jogát, hogy. az 
ellenőrzést más, a felügyelő bizottság 
ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő 
bizottsági tagok – a Ptk. közös 
károkozásra vonatkozó szabályai 
szerint – korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek a Társasággal szemben az 
ellenőrzési kötelezettségük 
megszegésével a Társaságnak okozott 
károkért. 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a 
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között. Az ellenőrzés megosztása nem 
érinti a felügyelő bizottsági tag 
felelősségét, sem azt a jogát, hogy. az 
ellenőrzést más, a felügyelő bizottság 
ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze. A felügyelő 
bizottsági tagok korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési 
kötelezettségük megszegésével 
Társaságnak okozott károkért. 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a 
Társaság működését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől, 
illetve a Társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
továbbá a Társaság könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. A Társaság vezető 
állású munkavállalói a felügyelő 
bizottság írásbeli felvilágosítás 
kérésének kézhezvételtől számított egy 
munkanapon belül köteles eleget tenni. 
A felügyelő bizottság hatáskörébe 
tartozik a vezető tisztségviselő 
(végelszámoló) részére a 
prémiumelőleg kifizethetőségéről való 
döntés. 
 
 
 
 

8. A felügyelő bizottság köteles az 
intézkedésre jogosult taggyűlést 
tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy:  
 

a) a Társaság működése során 
olyan jogszabálysértés, a Társaság 
érdekeit egyébként súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek 

Társaság működését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől, 
illetve a Társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
továbbá a Társaság könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. A Társaság vezető 
állású munkavállalói a felügyelő 
bizottság írásbeli felvilágosítás 
kérésének kézhezvételtől számított egy 
munkanapon belül kötelesek a 
kérésnek eleget tenni. A felügyelő 
bizottság hatáskörébe tartozik a vezető 
tisztségviselő (végelszámoló) részére a 
prémiumelőleg kifizethetőségéről való 
döntés. 
 

8. A felügyelő bizottság köteles az 
intézkedésre jogosult taggyűlést 
tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy:  
 

a) a Társaság működése során olyan 
jogszabálysértés, a Társaság érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése a taggyűlés döntését teszi 
szükségessé; 

b) vagy a közhasznú tevékenység 
folyatatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli, vagy; 
 

c) b) a vezető tisztségviselők felelősségét 
megalapozó tény merült fel. 
 
 

9. Ha a taggyűlés a törvényes működés 
helyreállítása érdekében nem teszi meg, 
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megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése a taggyűlés döntését teszi 
szükségessé; 

b) vagy a közhasznú tevékenység 
folyatatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli, vagy; 

c) a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült 
fel. 
 

9. Ha a taggyűlés a törvényes működés 
helyreállítása érdekében nem teszi meg, 
a felügyelő bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyelet ellátó szervet.  
 
 
 
 
 
 
 

14. A könyvvizsgáló 
 
 
14.2. A könyvvizsgáló a Társaság 
számviteli törvény szerinti éves 
beszámolójának, illetve a 
közhasznúsági jelentés elfogadásának 
céljából összehívott taggyűlésre 
meghívást kap és azon a 10.6. pont 
szerint köteles részt venni, az egyéb 
taggyűléseken belátása szerint kell részt 
vennie 
 
 

15. Az ügyvezetőre, a Felügyelő 
Bizottság tagjaira, és a 
könyvvizsgálóra vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályok 
 
15.2. A vezető tisztségviselő és a 
685. § szerinti közeli hozzátartozója és 

a felügyelő bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyelet ellátó szervet.  
 
 

14. A könyvvizsgáló 
 
 
14.2. A könyvvizsgáló a Társaság 
számviteli törvény szerinti éves 
beszámolójának, illetve a 
közhasznúsági jelentés elfogadásának 
céljából összehívott taggyűlésre 
meghívást kap és azon a 10.6. pont 
szerint köteles részt venni, az egyéb 
taggyűléseken belátása szerint kell részt 
vennie 
 
 

15. Az ügyvezetőre, a Felügyelő 
Bizottság tagjaira, és a 
könyvvizsgálóra vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályok 
 
15.2. A vezető tisztségviselő és a 
Ptk. 685. §  szerinti közeli 
hozzátartozója és hozzátartozója nem 
köthet a saját nevében vagy javára a 
Társaság tevékenységi körébe tartozó 
ügyleteket. 
 

15.3. A Társaság vezető 
tisztségviselője és a Ptk. 685. § szerinti 
közeli hozzátartozója és hozzátartozója  
a Társaságnál a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg 
 

15.4. Nem lehet könyvvizsgáló a 
Társaság tagja, vagy képviselője. Nem 
választható könyvvizsgálóvá a Társaság 
vezető tisztségviselője és felügyelő 
bizottság tagja, valamint ezek Ptk. 685. 
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hozzátartozója nem köthet a saját 
nevében vagy javára a Társaság 
tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 
 

15.3. A Társaság vezető 
tisztségviselője és a 685. § szerinti 
közeli hozzátartozója és hozzátartozója  
a Társaságnál a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg 
 

15.4. Nem lehet könyvvizsgáló a 
Társaság tagja, vagy képviselője. Nem 
választható könyvvizsgálóvá a Társaság 
vezető tisztségviselője és felügyelő 
bizottság tagja, valamint ezek 685. § 
szerinti közeli hozzátartozója és 
hozzátartozója,  továbbá a Társaság 
munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 
 

15.7.Nem lehet a Felügyelő Bizottság 
elnöke vagy tagja, illetve 
könyvvizsgálója az a személy, aki: 

a) a vezető szerv elnöke vagy 
tagja (a tag képviselője), 

b) a Társaság megbízatásán kívüli 
más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a Társaság cél szerinti 
juttatásából részesül – kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 

d) az a) – c) pontban 
meghatározott személyek 
hozzátartozója, élettársa. 

15.8 A közhasznú szervezet megszűntét 

§  szerinti közeli hozzátartozója és 
hozzátartozója,  továbbá a Társaság 
munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 
 

15.7.Nem lehet a Felügyelő Bizottság 
elnöke vagy tagja, illetve 
könyvvizsgálója az a személy, aki: 

a) a vezető szerv elnöke vagy 
tagja (a tag képviselője), 

b) a Társaság megbízatásán kívüli 
más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a Társaság cél szerinti 
juttatásából részesül – kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 

d) az a) – c) pontban 
meghatározott személyek 
hozzátartozója, élettársa. 
 

15.8 A közhasznú szervezet megszűntét 
követő két évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be - 
annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig vezető tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette 
ki 
 
15.7…. 
 
15.8. A jelen társasági szerződés 
értelmezése során vezető tisztségviselő 
a Társaság ügyvezetője vezető 
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követő két évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be - 
annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig vezető tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette 
ki 
 
 
 
15.9…. 
 
15.10. A jelen társasági szerződés 
értelmezése során vezető tisztségviselő 
a Társaság ügyvezetője, valamint a 
felügyelő bizottság elnöke és tagja, rájuk 
a 2006. évi IV. törvény 23. § és 25.§ 
szerinti összeférhetetlenségi szabályok 
értelemszerűen irányadóak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Vegyes rendelkezések 
 

17.3. A társasági szerződés 
ellenjegyzésének, illetve közokiratba 
foglalásának napjától a kijelölt 
ügyvezető a létrehozni kívánt Társaság 
cégbejegyzéséig annak nevében és 
javára jár el, az elő-társasági jelleget 
azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a 
Társaság iratain és a megkötött 
jogügyletek során a Társaság 

tisztségviselője (végelszámolója), 
valamint a felügyelő bizottság elnöke és 
tagja, rájuk  tekintetében a 2006. évi IV. 
törvény 23. § és 25.§ szerinti 
összeférhetetlenségi szabályok 
értelemszerűen irányadóak 
 
 
15.9. Az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény rendelkezései 
szerint a vezető tisztségviselő 
(végelszámoló) és a felügyelő 
bizottság elnöke és tagja 
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 
 

17. Vegyes rendelkezések 
 

17.3. A társasági szerződés 
ellenjegyzésének, illetve közokiratba 
foglalásának napjától a kijelölt 
ügyvezető vezető tisztségviselő 
(végelszámoló) a létrehozni kívánt 
Társaság cégbejegyzéséig annak 
nevében és javára jár el, az elő-
társasági jelleget azonban a 
cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság 
iratain és a megkötött jogügyletek során 
a Társaság elnevezéséhez fűzött 
"bejegyzés alatt" toldattal kell jelezni 
 

17.5.A társasági szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben az 1959. évi 
IV. 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk); a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. tv. (továbbiakban: Gt.); az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról valamint 
a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., 
az államháztartásról szóló 2011. évi 



 
 

       
        

     
     

  
26. oldal 

A Társasági szerződés hatályos 
szövege 

A Társasági szerződés módosított 
szövege 

elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" 
toldattal kell jelezni 
 
 
 

17.5. A társasági szerződésben 
nem szabályozott kérdésekben az 1959. 
évi IV. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk); a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. tv. (továbbiakban: Gt.); az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról valamint 
a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., 
az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.); a 
szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. tv.; valamint a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. tv. rendelkezései 
valamint az egyéb vonatkozó 
rendelkezések az irányadók. 
 
Cegléd, 2014. március 24.  

CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.); a 
szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. tv.; valamint a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. tv. rendelkezései; 
valamint a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény vonatkozó rendelkezései; 
valamint az egyéb vonatkozó 
rendelkezések  jogszabályok az 
irányadók. 

 

 

 

 

 

 

Cegléd, 2014. március 24.  
Cegléd, 2015. április 09. 

 
MNV Zrt. szavazata a fenti határozati javaslatra: „IGEN”. 
Ettől eltérő határozati javaslat esetén: 
Taggyűlési mandátum: „NEM” szavazat. 

 
            

 
4/2015. (04.09) sz. HATÁROZAT 

         
         

         
        

          
         

  
 



 
 

       
        

     
     

  
27. oldal 

Szavazás:            
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