
 
 
 
 
 
 
 
Szám:  15028/2016. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2016. október 27-én (csütörtök) 17.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2016. szeptember 29-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 szociális rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

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

5. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2017-
2031) elfogadására 

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

6. Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosításával, a 
Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt  kereskedelmi, 
szolgáltató  gazdasági terület szabályozásával kapcsolatos döntések meghozatalára  A véleményezése 
szakasz lezárása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2015/2016.  nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
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8. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2015/2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2015/2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2015/2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat az Ady Endre Iskolában egy tanterem berendezésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és környezetének megújítása tárgyában együttműködési 
megállapodás megkötésére a MÁV Zrt. –vel 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat forgalomszabályozási intézkedés bevezetésére az Ady Endre utcában 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat Intézmények részére pénzeszköz átadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőinek jutalmazására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

17. Egyebek 
 
Gyál, 2016. október 20.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. szeptember 29-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. szeptember 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2016. január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
gépjárműadó:        86.000 e Ft        81.114 e Ft    94,32 % 
iparűzési adó:   1.088.330 e Ft   1.225.510 e Ft  112,64 % 
építményadó:      202.000 e Ft      227.153 e Ft  112,45 % 
 
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 511.978 Ft a 2016. 
október 13-ig realizált kamat összege. 2016.október 13-án az önkormányzat által a költségvetési számláról 
lekötött szabad pénzeszközeinek összege:  300.000.000  Ft.  
Megoszlása: 100.000.000  Ft lekötve 2016.10.18. napjáig 0,03 % kamatozással 

200.000.000  Ft lekötve 2016.10.25. napjáig 1,10 % kamatozással 
 

4./ A Képviselő-testületi döntés alapján 600.000.000 Ft értékben vásároltunk Kamatozó Kincstárjegyet, egy éves 
futamidőre, 2,25 % hozammal, lejárata 2017.10.11 
 
5./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1./ Tájékoztatjuk a Képviselő-testület tagjait, hogy 2016. évben a 171/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat 
szerint a Közmeghallgatást november 25-én 18.00 órakor tartjuk a Gyáli Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
színháztermében. Tervezett napirendi pontok: 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi fejlesztéseiről 
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó terveiről 
4. Közérdekű kérdések és bejelentések 

 
2./ A beszámoló mellékletét képezi a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
írásbeli véleménye a 186/2016.(IX.29.) sz, önkormányzati határozat alapján Gyál Város Önkormányzata és a 
Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között módosított közszolgáltatási szerződést 
illetően, valamint a Gy.T.H. Kft. részére kiállított megfelelőségi tanúsítvány. 
 
3./ A Poszeidon Speciális Mentőszolgálat Alapítvány elnöke Fási Géza azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, hogy nyújtson támogatást a mentőszolgálat számára, a mentéseknél való tevékenységéhez 
ugyanis szükség lenne egy lapáthordágyra, aminek használt beszerzési ára kb. 130 000.- forint. A kérelmező 
leírta továbbá, hogy állami támogatást nem kapnak, anyagi forrásaik kimerülnek, és csak támogatással tudnák ezt 
az eszközt beszerezni. Fentiekben röviden összefoglalt kérelmet, amely teljes terjedelmében az előterjesztés 
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anyagát képezte, és amely 2016. június 22. napján került kiküldésre valamennyi testületi tag számára, 2016. 
június 30. napján megtartott ülésén tárgyalta a Képviselő-testület, és a 139/2016. (VI.30.)sz. önkormányzati 
határozattal elutasította azt. Elnök Úr arra hivatkozással, hogy több képviselő semmit sem tudott a 
beadványukról és kérelmükről, kéri kérelmének újratárgyalását az ülésen való személyes megjelenésével, hogy a 
kérelme célját és annak Gyál városra gyakorolt hatásait személyesen is előadhassa. Fentiekben 
megfogalmazottakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati 
javaslatok valamelyikét.  
 
Határozati javaslat 
 
I. Gyál város Önkormányzat Képviselő-testülete a Poszeidon Speciális Mentőszolgálat alapítvány június 
30. napján megtartott testületi ülésen megtárgyalt támogatás iránti kérelmét, a kérelmező személyes jelenlétében 
újratárgyalja.  
II. Gyál város Önkormányzat Képviselő-testülete a Poszeidon Speciális Mentőszolgálat alapítvány június 
30. napján megtartott testületi ülésen megtárgyalt támogatás iránti kérelmét nem tárgyalja újra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. szeptember havi tevékenységéről készített 
kimutatásokat.  
 
 
IV. Városfejlesztési Iroda 
 
Gyál Város Önkormányzata és a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala közötti hatósági szerződés 
alapján összesen 45 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztathatunk.  
 
2016.10.01-től 35 álláshely esetében 2017.02.28-ig, 10 álláshely esetében pedig 2016.12.31-ig nyílt 
lehetőségünk meghosszabbítani a közfoglalkoztatotti munkaszerződéseket. A létszámot még nem sikerült teljes 
mértékben feltölteni, jelenleg 6 üres álláshelyünk van. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2016. október 18.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 









 2016. Szeptember hónap

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmezte
tés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 7 db 7 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események

Tűzgyújtással kapcsolatos események 1 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események

Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 2 db 2 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll‐ok, külterületek ellenőrzése 15 db 14 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 3 db 3 db
Gyalogos járőrőzés 14 db 14 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, 
utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 2 db 2 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 15 db 15 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események

Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése

KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 7 db 5 db 2 db 60 000 Ft
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 10 db 9 db 1 db 10 000 Ft
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 6 db 6 db

Forgalomirányítás, terület‐, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 2 db 2 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadás 14 db 14 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 9 db 9 db

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 14 db 13 db 1 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 1 db 1 db

Összesen: 122 db 103 db 16 db 3 db 70 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2016. szeptemberi mezőőri tevékenységről 

 
 

2016. 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         1 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        2 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         - 
7. Elütött állatok          - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül        7 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        - 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         1 
13. Vadőr értesítése          1 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          3 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          - 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          3 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         7 
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        2 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés    - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás      - 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül       - 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése      4 



 
 
 
 
 
 

       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 2016. szeptember 29. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
168/2016.(IX.29.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

166/2016.(IX.29.)     Intézkedést nem igényel. 
167/2016.(IX.29.)     Intézkedést nem igényel. 
168/2016.(IX.29.)     Intézkedést nem igényel. 
169/2016.(IX.29.)     Intézkedést nem igényel. 
170/2016.(IX.29.)  A Kamatozó Kincstárjegy jegyzése a testületi 

határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. 
171/2016.(IX.29.)  Az Erste Bank Hungary Zrt-vel közérdekű 

kötelezettségvállalás tárgyában kötött 
szponzorációs szerződés a bank részére 
megküldésre került. 

172/2016.(IX.29.)  A testületi határozatban megjelölt utcák 
ivóvízhálózatának rekonstrukciójához kapcsolódó 
út helyreállítási munkálatok elvégeztetésére 
vonatkozóan a DPMV Zrt részére az értesítés 
megküldésre került. 

173/2016.(IX.29.)  A testületi határozat alapján a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez való 
csatlakozás megtörtént. A jelentkezések határideje 
november 8-a.  

174/2016.(IX.29.)  A stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési 
terv elkészítésével kapcsolatban a testület 
döntéséről az ajánlatküldők kiértesítése megtörtént. 
A nyertes pályázó VIBROCOMP Kft-től a 
szerződéstervezet bekérésre került.  

175/2016.(IX.29.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervében 
meghatározott működési támogatás összegének 
módosításáról a testületi döntésről az ügyvezető 
igazgató tájékoztatása megtörtént. 

176/2016.(IX.29.)  A Gyáli Tátika Óvoda felújítása pályázat 
valamennyi közbeszerzésének elvégzésére a 
szerződéskötés a Perfectus Kft-vel folyamatban 
van. 

177/2016.(IX.29.)  A gyáli 4266/4 hrsz-ú ingatlan 
továbbhasznosítására vonatkozóan a tulajdonjog 
rendezésével kapcsolatban a MÁV Zrt. levele 
alapján született testületi döntésről az érintettek 
tájékoztatása megtörtént.   

178/2016.(IX.29.)  A „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás 
alprogramban való részvételhez a pályázat 
benyújtásra került. 

179/2016.(IX.29.)  A „Büszkeségpontok” megnevezéssel kiírt 
pályázathoz az anyag határidőre benyújtásra került. 
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180/2016.(IX.29.)  A Gyál, Bartók Béla utca 152. szám előtti 
közterületen a „10 tonna össztömeget meghaladó 
tehergépkocsival behajtani tilos” jelzőtábla 
kihelyezése folyamatban van. 

181/2016.(IX.29.)  A Gyál, 4602 jelű út – Némediszőlő Újvilág utca 
kereszteződésében az Újvilág utca páratlan oldalán 
a „10 tonna össztömeget meghaladó 
tehergépkocsival behajtani tilos” jelzőtábla 
kihelyezése folyamatban van. 

182/2016.(IX.29.)  Az UNI-VERZAL 2000 Bt felajánlása alapján a 
gyáli 5175 hrsz-ú ingatlan telekalakítása kapcsán 
kialakuló földrész térítésmentes tulajdonba vételére 
vonatkozóan a szerződéskötésre október 19-én 
került sor. 

183/2016.(IX.29.)  Az UNI-VERZAL 2000 Bt felajánlása alapján a 
gyáli 1713, 1714 és 1715 hrsz-ú ingatlanok 
telekalakítása kapcsán kialakuló földrész 
térítésmentes tulajdonba vételére vonatkozóan a 
szerződéskötésre október 19-én került sor. 

184/2016.(IX.29.) A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére a 
műfüves pálya működtetéséhez szükséges 
pénzeszköz átadása folyamatban van. 

185/2016.(IX.29.)  A Gyáli Tulipán Óvodában a gumiburkolat 
építésekor felmerült kiegészítő munkák elvégzésre 
kerültek. 

186/2016.(IX.29.)  A Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete és a GYTH Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft közötti 
módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötésre került. 

187/2016.(IX.29.) A gyáli általános iskolák számítástechnikai 
eszközbeszerzésével kapcsolatosan a közbeszerzési 
eljárás kiírásáról a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 2016. október 19-ei ülésén születik 
döntés. 

188/2016.(IX.29.)  A 2016. évi módosított közbeszerzési terv az 
önkormányzat hivatalos honlapján megjelent.   

189/2016.(IX.29.)  A Pest Megye Közgyűlése által alapított „Pest 
Megye Díszpolgára” 2016. évi díjra a Képviselő-
testület döntése alapján Poppé György nyugdíjas 
testnevelő tanár 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 egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2016. október 19. 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására  
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147.§ (3) bekezdése, valamint 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 115.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díj összegét a tárgyévre tervezett adatok alapján év közben 
egy alkalommal lehet korrigálni, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  

A pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (1) bek. b) pontja akként 
rendelkezik, hogy ez a felülvizsgálat tárgyév június 30. napjáig történhet meg, mely alapján előírt új összegek alkalmazására 
elsőként tárgyév szeptember 1. napjától van lehetőség. 

A nyersanyagköltséget a gyermek- és felnőtt étkeztetés estén a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
számítja ki, és ő kezdeményezi az Önkormányzatnál a térítési díjemelést, amennyiben a költsége emelkedik.  

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2016. első félévi gazdálkodási tényadatok alapján, valamint 
az EMMI rendelet mellékletében a korcsoportonként meghatározott nyersanyagnormák figyelembevételével felülvizsgálta a 
térítési díjak mértékét. A számítások alapján megállapítható, hogy 2016. június 30-ig jelentős veszteséget eredményezett a 
közétkeztetés, így a térítési díjak emelésére már 2017. január 1. napjától szükség lenne, ehhez azonban a helyi rendelet 
módosítása szükséges. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés a) és c) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell társadalmi 
egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
Gyál, 2016. október 12.  
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…... /2016. (…........) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint 
egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. § A R. 24.§ (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) november 30-ig”. 
 
 

 
2. § A R. 24.§ (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 

„b)  az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítása esetén december 1. és 
december 31. között”. 
 
 

3. § A R. 24.§ (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

„b)  az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítása esetén a következő év 
január 1. napjától”. 
 

 
 4.    § E rendelet 2016. november 01. napján lép hatályba. 

 
 
 
 
 
   Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
   Polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/2015. (X.29.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2016. január 01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2016. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) b) pontjai alapján, 2017. január 01-i 
kezdettel 2017. 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. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2017. január 01-napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2016. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. október 5. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
              
                                                           
 
                                                           Tárgy: Javaslat Gyál város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszere 
                                                                                    gördülő fejlesztési tervének (2017-2031) elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a 
DPMV Zrt. készítette el a 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési tervet, és nyújtotta be jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 
11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag 
megküld a MEKH részére. 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 20. 875 553,-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg bruttó 130.754 321- Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek 
csak közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2017-2031 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2017-2031 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében 
foglaltakkal. 

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

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
 
Határidő:  a határozat megküldésének:           2016.november 10. 
                             a tervben foglaltak teljesítésének: folyamatos, illetve adott 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. október 5. 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 



 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2017-2031 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. a 2017-2031 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 
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Gördülő Fejlesztési Terv
2017-2031

A víziközmű rendszer bemutatása

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

Gyál város vízműve 30-35 éves korú, folyamatosan bővített és korszerűsített
létesítmény, a teljes város területére kiépített hálózattal, saját vízbázissal, és
az előírásoknak megfelelő vízminőség szolgáltatásával.

A vízellátó rendszer két vízbázissal rendelkezik.

Az  „A”  jelű  vízbázis  a  település  belterületén a  Dobó Katica  utca  –  Arany
János utca kereszteződésében közvetlenül  a víztorony mellett  található.  A
kutak  belső  védőterülete  kerítéssel  védett.  A  vízbázist  korábban  két  kút
alkotta,  melyből  az  1.  számú kút  üzemképtelené  vált  és  eltömedékelésre
került. A kúthoz klórozó berendezés épült. A kút vize közvetlenül a hálózatba
termelhető.  Ennek vízkezelése  nem szerepel  és  nem is  szerepelt  a  vízmű
rendszerben. Ezen vízbázissal távlatban is csak tartalékként lehet számolni
kevert  vízként  történő  felhasználással,  mivel  vastalanítása  a  közös
rendszerben nem oldható meg, továbbá a vízhozama nem túl jelentős a „B”
jelű vízbázis kútjaihoz képest.

A „B” jelű vízbázis, a Vízműtől délre, Felsőpakony irányában helyezkedik el.
A kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist 4 db kút alkotja. A
kutak  a  4601  sz.  út  mentén,  közös  védterületen  helyezkednek  el.
Előklórozási lehetőség kiépült.

A vízbázisok kapacitása a jelenlegi és közel távlati igényeknek megfelelő.

A kutakból kitermelt vizek határérték feletti vas és mangán tartalma miatt
csak vízkezelést követően vezethetően az ivóvízellátó hálózatba. A vízkezelési
feladat megoldására (1993-ban) 3 db d = 3150 mm-es FERMASIC Speciál
típusú vas és mangántalanító berendezés került alkalmazásra (tartályonként
névleges  60  m3/h  névleges,  maximum  90  m3/h  szűrési  kapacitással),
kiegészítve  kálium-permanganát  (KMnO4)  adagolással,  valamint
fertőtlenítéssel.  A  közös  nyersvíz  vezetékbe,  valamint  minden  szűrőágba
külön is indukciós vízmennyiség mérő került elhelyezésre, melyekkel mérési
és  szabályozási  feladatok  kerülnek  ellátásra.  Mindhárom  szűrő
visszaöblíthető rendszerű, víz-levegő öblítéses. 

A vízkezelő rendszer 2006. évi bővítése során telepítésre került egy AQUAFIL-
III  típusú  8  szűrőtartályos  berendezés  (100  m3/h =  2000  m3/d (20  órás
üzemben) kapacitással). Ez a vízkezelési technológia nem használ fel levegőt
technológiai  célra,  és  a  visszamosatása  csak  vízzel  történik.  A  különböző
együttes  kútüzemeknél  előálló  kisebb  vastartalom  ingadozások
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kiegyenlítésére  katalitikus  szűrőanyag  kerül  alkalmazásra,  ez  képes
kompenzálni a kisebb vasérték ingadozásokat. A vízmű a távlati igényeknek
is  megfelelő,  7400  m3/d  csúcsfogyasztás  mellet  is  képes  a  szűrt  víz
biztosítására.  A  vízkezelés  mennyiségileg  és  minőségileg  legalább  20  év
távlatára megoldott.

A hálózatba táplált víz tározásához a vízmű telepen 2 x 1.000 m3 hasznos
térfogatú  iker  elrendezésű,  négyszög alaprajzú  térszíni  tározó,  a  település
belterületén  pedig,  1  db  1.200  m3 hasznos  térfogatú  Compack  típusú
vasbeton víztorony áll rendelkezésre. A tároló térfogatok mérete és szintjei
megfelelők.

A  vízellátás  üzemeltetéséhez  szükséges  nyomásfokozó  berendezések  az
üzemviteli  épületben  nyertek  elhelyezést.  A  gépteremben  4  db  hálózati
szivattyú  található,  ezek  közül  2  db  szabályozott  és  2  db  merev  (követő)
szivattyú. A hálózati  nyomásfokozó szivattyúk közvetlen a hálózatra,  és a
megközelítőleg a fogyasztási súlypontban elhelyezett víztoronyra dolgoznak.

Gyál  város  vízellátó  rendszerének  csővezetékei  az  1980-es  évek  elejétől
kezdődően, főleg az 1980-as években épültek ki. Kevés hányada ezt követő
időszakban  létesült.  A  hálózat  ennek  megfelelő  anyagú  és  állapotú.  A
nyomásfokozott víz az NÁ 300-200-150 gerincvezetéken jut a hálózaba, majd
ezekről leágazó NÁ 100 körvezetékes elosztó hálózat üzemel a településen.

A település vízvezeték hálózata minőségileg jelenleg megfelelő. Koncentrált és
nagy  mennyiségű  cső  cserére  ez  idáig  nem  volt  szükség.  A  város  lakott
területének 99 %-a vízvezetékkel ellátott.

Források bemutatása

A  beruházási  tevékenységre  rendelkezésre  álló  forrás  az  Gyál  Város
Önkormányzatával  kötött  bérleti-üzemeltetési  szerződésben  meghatározott
bérleti díj. Ennek,

 szerződés szerinti értéke: 31.101 eFt
 2016. évi tervezett értéke: 54.000 eFt

Forrásként  kerül  felhasználásra  az  ivóvízellátó  víziközmű  szolgáltatásba
bekapcsolni  kívánt,  a  közműfejlesztési  hozzájárulás  fizetésére  kötelezettek
általi befizetések (KMF). Ennek 2016. június 30-ig beszedett és rendelkezésre
álló összege: 15.223 eFt.

További  forrásként  felhasználható  még  a  települési  Önkormányzat  által
beszedett talajterhelési díj (vízbázisvédelmi beruházás esetén), mely összege
az Önkormányzat tájékoztatása alapján:
2014. 3.479.000 Ft
2015. 2.673.000 Ft
2016. (tervezett) 2.000.000 Ft
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A Beruházási Terv bemutatása

A  vízellátó  rendszer  összetettsége,  és  több  évtizedes  mivolta  ellenére  a
jelenlegi igényekhez igazodóan  üzemképes.

Az  esetleges  területi  fejlesztések  kapcsán  jelentkező  közmű  igények
biztosítása  a  befektetői  oldalon  rendezendő,  általuk  finanszírozott  elő
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása. 

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

A  vizsgált  ivóvízellátó  víziközmű  rendszer  BP/PNEF-KSO/00505-2/2016.
ügyiratszámon  Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  Népegészségügyi
Főosztálya által jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervvel rendelkezik. Az elfogadott
terv  többlet  beruházási  igényeket  nem fogalmaz  meg  a  vízellátó  rendszer
kapcsán.

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

A  gördülő  fejlesztési  terv  készítése  során  figyelembevételre  kerültek  a
területrendezési  tervek  és  a  vízgyűjtő-gazdálkodási  tervben
megfogalmazottak,  bár  azok  konkrét  fejlesztési  igényeket  nem határoztak
meg.

A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása

A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes szerkezetek-gépek cseréje és
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak:

 AQUAFIL III. és FERMASICC vastalanító berendezés felújítása 11 db
tartályban töltetcserével

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

felújítása
 Széchenyi utcai NA150 KMPVC cső anyaghibás, cseréje szükséges
 Házi bekötések csőbéklyói elavultak, évi 150 db cserélendő
 8 db tolózárakna komplett szerelvényezés rekonstrukciója szükséges
 60 db altalaj tűzcsap cserélendő földfelettire
 Földfeletti tűzcsapok felújítása 3 db/év
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 5  db  kút  búvárszivattyúinak  felújítása,  kutanként  5  év,  évi  1  db
búvárszivattyú felújítása

 Víztorony felújítása, építészeti és gépészeti szerkezeteiben
 FERMASICC vastalanító berendezés felújítása

Fontos, hogy a vízmű normál kondíciójának megtartásához az amortizációs
összegek  visszaforgatása  megtörténjen,  mivel  elméletileg  az  amortizációs
összegeknek és a bérleti díjaknak közelítenie kellene egymáshoz, melyet jelen
esetben a vízdíj bevételek és üzemeltetési költségek aránya befolyásol.

Vecsés, 2016. augusztus 12.
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 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 448,95       Bérleti díj rövid ‐ hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2022 2023 20242018 2019 2020 2021
(rövid /  közép / 

hosszú)
2017

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

 (eFt)  Kezdés Befejezés 2025

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

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

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 
engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

2026 2027

Víziközmű‐szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Megvalósítás időtartama

2028 2029 2030 2031

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

Gördülő fejlesztési terv a 2017 ‐ 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

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



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

1 448,95       Bérleti díj Rövid ‐ Hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.
1 db búvárszivattyú felújítás 400.000 
Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

400                Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
4 db tolózár akna rekonstrukció 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

4.
150 db házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 500             Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5. 4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

800                Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

6.
1 db nyomásfokozó szivattyú felújítás 
800.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

800                Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

7.
150 fm Széchenyi utca NÁ150 KM PVC 
cső csere

nincs
Gyál Város 
Önkormányzat

2 250             Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

8.
4 db tolózár akna rekonstrukció 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

9.
1‐1 db Danfoss frekvenciaváltók csere 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

10.
1 db/év búvárszivattyú felújítás 
400.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

11.
150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 500             Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

12. 4 db/év tűzcsap csere 200.000 Ft/db nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

13.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 800.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

14. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

15.
1 db/év búvárszivattyú felújítás 
400.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

16.
150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 500             Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

17. 4 db/év tűzcsap csere 200.000 Ft/db nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

18.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 800.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

19.
1‐1 db Danfoss frekvenciaváltók csere 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

20. Vastalanító berendezés felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

20 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

21. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

22. Medence és zárkamra felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

23. Víztorony felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

nr. Nem releváns

2022 2023 20242018 2019 2020 2021
(rövid /  közép / 

hosszú)
2017

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

 (eFt)  Kezdés Befejezés 2025

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

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

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 
engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

2026 2027

Víziközmű‐szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Megvalósítás időtartama

2028 2029 2030 2031

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

Gördülő fejlesztési terv a 2017 ‐ 2031 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél‐Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű‐szolgáltató *
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2017-2031 

 
 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 
Vkr. megnevezése: Gyál-SZ 
Azonosító: 22-25267-1-001-00-14 
 
Gyál, Üllő, Vecsés szennyvízelvezetési rendszere egyetlen, műszakilag 
egységes és így elválaszthatatlan rendszert alkot. A csatornarendszer 1995-
től folyamatosan épült ki. A Vecsésen megkezdett szennyvíztisztítás és 
kezelés a regionális szennyvízelvezető rendszer kialakításával, gyakorlatilag 
megszűnt. A telepen jelenleg a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogadása történik. A városok csatornahálózata nagyrészt 
gravitációs rendszerű. A városokon belül az egyes részvízgyűjtő-területek 
gravitációs csatornái egy-egy átemelőhöz szállítják a szennyvizeket. 
A részvízgyűjtő-területi átemelőktől nyomóvezetéken kerül a szennyvíz a 
városi rendszer központi átemelőjébe.   
A városok központi átemelőitől nyomóvezetéken, illetve gravitációs csatornán 
jut el a szennyvíz a regionális rendszer - a volt vecsési szennyvíztisztító 
helyén kialakított - központi átemelőjébe. 
 
A budapesti Halom utcai  80 b. csatorna fogadóaknájába Gyál, Vecsés és 
Üllő szennyvize két nyomócsövön érkezik (NY-2 jelű 250 ac. és NY-2A jelű 
 400 KM-PVC). Az NY-2 jelű nyomócsőre a vecsési Budai Nagy Antal utcai 
átemelő dolgozik, mely gyakorlatilag a vecsési szennyvizeket szállítja. Az NY-
2/A jelű nyomócsőre a vecsési szippantott szennyvíz előkezelő területén 
elhelyezkedő települési végátemelő dolgozik. Ez átemelő fogadja és továbbítja 
még a gyáli Petőfi utcai 1. sz. átemelő (NY-1/A jelű  300 KM PVC 
nyomócsövön) és a vecsési Zrínyi utcai átemelő által (SZ-1 jelű vezetéken – 
havária vezeték) valamint az üllői Hajcsár utcai végátemelő ( 200 KM PVC 
jelnélküli nyomócső) által szállított szennyvizeket is. Az Üllőn található 
Hajcsár utcai átemelő egy közbenső átemelőn (Vecsés-Üllő közigazgatási 
határában az Apró tanya szomszédságában az Apró tanya I-II helyi 
elnevezésű átemelőkön) keresztül juttatja el a szennyvizeit Vecsésre. 
 
Gyál város a jelenlegi lakóterületekre közel teljes körűen szennyvízcsatorna 
hálózattal rendelkezik. A elvezetési rendszer gravitációs, melynek főgyűjtői  
és gyűjtői NÁ 300 és NÁ 200 KG PVC csövekből épültek. A házi bekötések NÁ 
150 KG PVC csövekből készültek. A városban a gyűjtőrendszer gravitációs 
rendszerű, míg a továbbító rendszert az egyes részvízgyűjtők között 
nyomóvezetékek alkotják. A központi 14. számú Petőfi utcai átemelőn kívül, 
16 db átemelő és részvízgyűjtő-terület került kialakításra. Gyál város 
központi 14. számú szennyvíz(vég)átemelője a Petőfi utcai átemelő. Ez az 
átemelő továbbítja a települési szennyvizeket a vecsés központi 
szennyvízátemelőbe. 
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A települési szennyvízelvezető rendszer működési vázlata 

 

 

 
A település szennyvízelvezető rendszere 1990 után épült, így 20-25 év körüli 
korú, és megfelelően üzemel. A közel-távlatban fejlesztési feladat a meglévő 
rendszeren jelentősebb mennyiségben nincs programozva. 
 
Kisebb fejlesztésként legfontosabb feladat a gyáli, Petőfi utcai végátemelő 
kapacitás bővítésének elvégzése a városi szennyvizek maradéktalan és 
biztonságos továbbítása céljából. végátemelő előtti gépi rács felszerelése az 
átemelő szivattyúinak kímélése és biztonságosabb üzeművé tétele miatt. 
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Források bemutatása 
 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek, 
 szerződés szerinti értéke:

 73.599 eFt 
 2016. évi tervezett értéke:

 15.292 eFt 
 
Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba 
bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
általi befizetések (KMF). Ennek 2016. június 30-ig beszedett és rendelkezésre 
álló összege: 59.545.917 Ft. 
 
További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 
valamint települési monitoring és működtetése kapcsán), mely összege az 
Önkormányzat tájékoztatása alapján: 
2014. 3.479.000 Ft 
2015. 2.673.000 Ft 
2016. (tervezett) 2.000.000 Ft 
 
 
A Beruházási Terv bemutatása 
 
A szennyvízcsatorna rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta 
ellenére üzemképes. A rendszer üzemeltetéséhez jelentősebb beruházási 
feladat a terv időszakban nem szükséges, kivéve az alábbiakat: 

1) Tekintettel arra, hogy Gyál, Vecsés és Üllő együttes szennyvízelvezető 
rendszer gyakorlatilag 32 db összedolgozó közterületi átemelőből áll, az 
üzembiztonság fenntartása és fokozása érdekében javasolt egy 
mobilizálható nagykapacitású automata önfelszívó szivattyú 
beszerzése, mellyel az átemelőt érintő áramszünet vagy egyéb 
meghibásodás során az üzemzavar idejére a működés biztosítható. 
Javasolt a hangszigetelt kialakítás. Javasolt típus: Godwin CD100M. 

Becsült költség: 8.000.000.- Ft; 
Gyál városra eső költség: 3.280.000.- Ft 

2) A Móra Ferenc utcai (MOBA) szennyvízátemelő áthelyezése és 
kapacitásbővítése szükséges. 
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Az átemelő jelenleg az úttestben található, ahol zavarja a közlekedést, 
rontja a városképet, nehézkes az üzemeltetése, valamint lehetetlenné 
teszi a területrendezést. A jövőbeni várható fejlesztések pedig 
szükségessé teszik az átemelő jelenlegi kapacitásának növelését, ezek 
az alábbiak: 
 Erre az átemelőre érkezik a PROLOGIS Kft., a TESCO Kft. 

valamint Némedi-Szőlő Újvilág utca teljes szennyvízmennyisége. 
Az utóbbi időben a PROLOGIS Kft. szennyvíz kibocsátása az 
odatelepült kontaklencse üzem vízfogyasztása miatt 200 m3/d 
értékkel növekedett. 

 Ezzel párhuzamosan a Gyáli Járási Hivatal – a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően – az összes gyáli, közöttük 
az Újvilág utcai érintett felhasználót felszólította közcsatorna 
rákötés megvalósítására. 

 Fentieken túl a logisztikai parkban további komoly fejlesztések 
várhatóak. 

 
Az átemelő új helyének a DPMV Zrt. a 4266/3 hrsz. ingatlant 
javasolta, mely kapcsán az Önkormányzat 115/2016. (V.26.) számú 
határozatában döntött arról, hogy a feladat elvégzése érdekében a 
javasolt ingatlant megvásárolja. Az adás-vételi szerződés 2016. július 
6-án megkötésre került. 

Az átemelő áthelyezésének becsült költsége: 40.000.000.- Ft 
A jelenlegi átemelő elbontásának becsült költsége: 10.000.000.- Ft 

3) Vecsés, Központi végátemelő gépi rácsbeépítése. Az átemelő gyakori 
eldugulása miatt az átemelő előtt gépi rácsot kell beépíteni. 

Becsült költség: 18.000.000.- Ft; 
Gyál városra eső költség: 7.380.000.- Ft 

4) Petőfi utcai átemelő kapacitás bővítése szükséges. (Tároló térfogat 
növelése előregyártott beton elemekkel 25 m3, kútsüllyesztéses 
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módszerrel építve, fenék és lefedő elemekkel). Becsült költség: 
2.000.000.- Ft 

 
Az esetleges területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 
biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 
 
 
A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes létesítmények cseréje és 
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak. 
 
Felújítási és pótlási feladatok 
 Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása. Hőszigetelés, 

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

 Vecsési végátemelő 3 db szivattyújának felújítása 3 évente, évi 1 db 
 Vecsési végátemelő előtti gépi rács beépítése 
 Vecsési végátemelő telepi vésztározó felújítása és keringető szivattyú 

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

építészeti és gépészeti felújítása a ciklusidőben elvégzendő. 
 
A felújítási és pótlási munkák bemutatása 
 
A települési közbenső szennyvíz átemelők felújításának általános bemutatása 
 
Építészeti felújítás: 
Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      3.000.000.-Ft 
 
Gépészeti felújítás: 
Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 
vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 
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Becsült költségek:     4.000.000.-Ft 
 
Költség tartalom: 

Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  
Elektromos szerelvények kiszerelése 
Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

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

Becsült építési költség     1.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:    8.000.000.- Ft 
 
 
A települési szennyvíz végátemelő (Petőfi S. u.) felújításának általános 
bemutatása 
 
Építészeti felújítás: 
Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      5.000.000.-Ft 
 
Gépészeti felújítás: 
Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 
vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 

Becsült költségek:     5.000.000.-Ft 
 
Költség tartalom: 

Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  
Elektromos szerelvények kiszerelése 
Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

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

Becsült építési költség     2.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:         12.000.000.- Ft 
 
 
Vecsési végátemelő telepi vésztározó felújítása és keringető szivattyú 
beépítése 

A Központi végátemelő korábban szennyvíztisztító telepként 
funkcionált, mely része volt egy oxidációs árok. A műtárgy a Központi 
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végátemelő kialakítását követően is aktív használatban maradt 
vésztározóként. Állaga az évtizedek során leromlott, illetve jelenleg 
keringető rendszerrel nem rendelkezik. Szükséges a betonszerkezet 
javítása és keringtető szivattyú beépítése a vésztározás és kiürítés 
zavartalan üzeméhez. 
Becsült költség:      6.000.000.- Ft 
Gyál városra eső költség:    2.460.000.- Ft 

 
 
1 db/év szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, Petőfi utcai átemelő 3 db. 
szivattyúja 3 évente 

Becsült költség 500.000.- Ft/db   500.000.- Ft/év 
 
 
1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása (3 db 3 évente) 

A központi átemelőben egységesíteni kell a FLYGT szivattyú típusokat, 
mivel jelenleg 3 különböző típus van alkalmazásban. Ez megoldható az 
alkalomszerű felújítások során, melynek során felújított szivattyú 
cseréjével a három szivattyú típus egységesíthető. 
Becsült költség:      900.000.- Ft/db 
Gyál városra eső költség    369.000.- Ft/év 

 
 
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 

Gyáli 15 db közbenső átemelő 28 db szivattyúja 28db/3év=9,33db/év 
400.000.- Ft/db 
Becsült építési költség 9,33 x400.000.- Ft= 3.733.333.-Ft/év 

 
 
Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása 

Hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok, szoc. 
blokk felújítása, járda, térburkolat az épület körül. 
Becsült költség:      15.000.000.- Ft 
Gyál városra eső költség:    6.150.000.- Ft 

 
 
Vecsés, 2016. augusztus 12. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

3 795,75       Bérleti díj rövid ‐ hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.

*** CD100M automata önfelszívó 
szivattyú beszerzése 8.000.000.‐ Ft
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
3 280            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

3.

Móra Ferenc utcai (MOBA) 
szennyvízátemelő áthelyezése és 
kapacitásbővítése

nincs
Gyál Város 

Önkormányzata
50 000          Bérleti díj + KMF 01.jan 31.dec rövid X

4.

*** Vecsés, Központi végátemelő 
gépi rácsbeépítése 18.000.000.‐ Ft
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
7 380            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

5.
Petőfi utcai szv. átemelőkapacitás 
bővítés

nincs
Gyál Város 

Önkormányzata
2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X

nr. Nem releváns

Gördülő fejlesztési terv a 2017 ‐ 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

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

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű‐rendszer kódja: ** Gyál‐SZ     22‐25267‐1‐001‐00‐14

Víziközmű‐szolgáltató megnevezése: Dél‐Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
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Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

 (eFt)  Kezdés 2020

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

2022Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2017

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



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

3 795,75       Bérleti díj Rövid ‐ Hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.

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

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

369                Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.

*** Vecsési végátemelő telepi 
vésztározó felújítása, keringetés 
megoldása 6.000.000.‐ Ft
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 460             Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4.
Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

500                Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5.
Magyar utcai szv. átemelő teljes 
gépészeti felújítása

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

6.
Munkácsy u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

7.

Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente
‐ TESCO (2 db)
‐ AUTOKER (2 db)
‐ Ibolya u. (2 db)
‐ Majakovszkij u. (1 db)
‐ Munkácsy u. (1 db)
‐ Magyar u. (2 db)

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

8.

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

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

9.

*** Vecsés, Központi végátemelő telep 
kezelőépületének felújítása 
15.000.000.‐ Ft
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

10.
Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

11.
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

12.
Szélső utcai szv. átemelő teljes 
gépészeti felújítása

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

13.
Petőfi utcai átemelő 
építészet+gépészet felújítása

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

14.
Kiskomáromi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

15.
Kosztolányi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

16.
Majakovszkij u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

17.
AUTÓKER szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

18.
Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

19.

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

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

20.
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

21.
Szondi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

22.
TESCO szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

23.
Kacsóh Pongrác u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

24.
Magyar u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

25.
Ibolya u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

26.
Erdősor u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

27.
Némediszőlő I. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

28.
Némediszőlő II. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

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

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

nr. Nem releváns

2022 2023 20242018 2019 2020 2021
(rövid /  közép / 

hosszú)
2017

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

 (eFt)  Kezdés Befejezés 2025

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

Víziközmű‐rendszer kódja: ** Gyál‐SZ     22‐25267‐1‐001‐00‐14

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 
engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

2026 2027

Víziközmű‐szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Megvalósítás időtartama

2028 2029 2030 2031

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

Gördülő fejlesztési terv a 2017 ‐ 2031 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél‐Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű‐szolgáltató *
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Features and Benefits Specifications
 Suction connection 100 mm (4'' BS10 Table 'D')

Delivery connection 100 mm (4'' BS10 Table 'D')

 Max capacity 230 m³/hr

Max Head 38 metres

Max Solids handling 45 mm

Max Impeller diameter 230 mm

 Max operating temp 80 °C

Max working pressure 3.8 bar

Max suction pressure 2.8 bar

 Max casing pressure 5.6 bar

Max operating speed 2200 rpm









Picture 101

Reference number :   95-1007-1099 Please contact the factory or office for further details.
Date of issue : A typical picture of the pump is shown.
Issue :                            10 All information is approximate and for general guidance only.

Godwin Dri-Prime is a continuously 
operated Venturi air ejector priming device 
which requires no periodic adjustment or 
control.

05 December 2012

Standard build engines; Perkins 403D-15. 
Other engine options are available.

Dry-running high pressure oil bath 
mechanical seal, with high abrasion 
resistant silicon carbide faces.

A Close-coupled centrifugal pump with 
Godwin Dri-Prime system mounted to a 
diesel engine or electric drive.

All cast iron construction (stainless steel 
construction option available) with cast 
steel impeller.

Also available as a openset, bareshaft 
pumpend or highway trailer.

The Godwin Dri-Prime CD100M pump is an extremely 
powerful yet compact pump with flow capabilities to 230 
m³/hr and discharge heads to 38 metres.

The CD100M features the unique Godwin high pressure oil 
bath mechanical seal design. This allows for dry running for 
prolonged periods while automatically priming and 
repriming. Able to perform in the toughest conditions, the 
CD100M can handle solids up to 45 mm in diameter. This 
makes it an extremely effective pump, suitable for both 
slurry and clean water applications. The powerful CD100M 
has proven itself a pump of choice for sewer bypass, general 
dewatering and many other applications.

Fully automatic priming from dry to 8.5 
metres suction lift.

Extensive application flexibility. It will 
handle sewage, slurries and liquids with 
solids up to 45 mm in diameter.

CD100M Dri-Prime® Hush-Pac



Performance Curve Materials

Engine option 1 Engine option 2
Price list ref - CD100M-01-DBH-002 Price list ref - 0

1 Perkins, 403D-15, 16.5 kW @ 2000 rpm #N/A

Impeller diameter 220 mm Impeller diameter 220 mm

Pump Speed 2000 rpm Pump Speed 1800 rpm

Suction Lift Table Suction Lift Table

3 9 12 16 19 3 9 12 16 19

3.0 200 172 156 133 108 3.0 200 172 156 133 108

4.6 189 161 144 122 89 4.6 189 161 144 122 89

6.1 139 131 122 106 78 6.1 139 131 122 106 78

7.6 89 83 78 67 44 7.6 89 83 78 67 44

Fuel capacity (Full) 158 litres, (Usable) 145 litres #VALUE!

Fuel consumption @ 2000 rpm BEP 3 litres/hour #N/A

Weight: (Dry)  1,035 kg, (Wet) 1,168 kg #VALUE!

Dimensions: (L) 1,940 x (W) 1,050 x (H) 1,500 mm Dimensions: (L) N/A x (W) N/A x (H) N/A mm 

1m 3m 7m 1m 3m 7m

71 66 63 0 0 0

73 69 64 0 0 0

76 70 65 0 0 0

Picture 102 Xylem Dewatering Solutions UK Ltd Reference number :95-1007-1099
Quenington, Cirencester Date of issue : 
Gloucestershire GL7 5BX, England Issue : 10
Tel: 01285 750271  Fax: 01285 750352

Performance data provided in tables is based on water tests at sea level 
and 20°C ambient. All information is approximate and for general 
guidance only. Please contact the factory or office for further details.

Distance

0

Av Sound Pressure Rating (dbA)

Running Speed (rpm)

1200 0

Av Sound Pressure Rating (dbA)

Running Speed (rpm)
Distance

Performance data provided in tables is based on water tests at sea level 
and 20°C ambient. All information is approximate and for general 
guidance only. Please contact the factory or office for further details.

Mechanical Seal 
Faces

Silicon carbide vs silicon 
carbide

Total 
Suction 
Head 

(metres)

Cast Steel BS3100 A5 Hardness 
to 200 HB Brinell

Non-return Valve 
body

Cast iron BS EN 1561 - 1997

Impeller

© 2012 Xylem, Inc. All rights reserved. Godwin is a trademark of Xylem Dewatering Solutions, Inc., a wholly-owned subsidiary of Xylem Inc. Specifications and illustrations are subject to revision without notice. Xylem makes no 
representation regarding the completeness or accuracy of this information and is not liable for any direct or indirect damages arising from or relating to this information or its use.

1800

2000

www.godwinpumps.com

0

05 December 2012

Total Delivery Head (metres)

Output (m³/hr)

Total Delivery Head (metres)

Output (m³/hr)

Total 
Suction 
Head 

(metres)

Pump casing & 
suction cover

Cast iron BS EN 1561 - 1997

Wearplates Cast iron BS EN 1561 - 1997

Pump Shaft
Carbon steel BS 970 - 1991 
817M40T

2200 rpm  

2000 rpm  

1800 rpm  

1600 rpm  

1400 rpm  

1200 rpm  

Maximum 
capacity 

limitation

Minimum 
capacity 

limitation
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Certificate N° 1027
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Dri-Prime – the features
that set the standard
Godwin Dri-Prime pumps transport raw sewage, sludges and fluids
with solids up to 125 mm in diameter. The pumps prime automatically
from dry to 8.5 m of suction lift, and can run dry. Choose between the
high volume, medium-head CD series and the medium volume, high
head HL series.

Dri-Prime = reduced labor costs and reliable
operation
Automatic priming from dry up to 8.5 m without an
operator or foot valve. With no moving mechanical
parts in the priming device, Godwin Dri-Prime CD and
HL series pumps will prime and re-prime from dry
day after day.

Liquid bath mechanical seal = dry-running and
reduced maintenance costs
Seals in pumps that often run dry can overheat and
fail. Godwin mechanical shaft seals run in a liquid bath,
which dissipates heat through the pump casing and
allows the pump to run dry. This provides more reliable
operation, frees operators from closely monitoring the
pumps, while reducing maintenance costs.

Abrasion-resistant silicon carbide seal faces =
trouble-free performance
Godwin standard mechanical seals feature silicon
carbide faces. They are highly resistant to abrasion and
give you a long, trouble-free service lifetime.

Open impeller = versatility and fewer stoppages
With their open impeller design, Godwin Dri-Prime
pumps handle solids of up to 125 mm in diameter,
reducing the risk of stoppages. The open impeller also
means you can use Godwin pumps in a wide range
of applications from water and wastewater, to drilling
muds and industrial fluids.

Durable pump-end = long lifetime
Cast iron, the standard build, offers excellent durability.
But different applications require greater resistance to
abrasion, erosion or corrosion. That’s why we offer a
variety of other metals such as stainless steel, cast steel,
hard iron and high chrome.

DESIGN

Diesel powered
Equipped with a diesel engine for stand-
alone operation, these pumps will work
on any site, no matter how remote. All
diesel engines meet the latest emissions
regulations.

Electric powered
All CD and HL series Dri-Prime pumps
are available with electric motors, for
both temporary and permanent instal-
lation. Electric-powered pumps do not
need refueling, the motor requires less
servicing, and they reduce the carbon
footprint of any project.
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Stainless steel options = superior resistance to
abrasion and erosion-corrosion
The pump-end is available with wetted parts in 316 or
CD4MCu stainless steel for pumping liquids with pH
values between 2 and 12. For pumping abrasive liquids,
hardened wear plates are available as an option.

Balanced lifting = easy onsite installation
With a single lifting point and forklift pockets, it is easy
to move Dri-Prime pumps around sites with standard
construction equipment. Larger pumps weighing over
4,000 kg are equipped with four lifting points. Simple
to install, regardless of the environment, you can have
your pumps up and running quickly.

Overnight fuel tank = reduced labor costs
Diesel driven Dri-Prime pumps can run overnight
without the need to refuel – a real saving in labor costs.

Quiet enclosure = ideal for any environment
Pumps are available with a sound attenuated
enclosure that reduces operating noise – ideal for
use in residential and densely populated areas where
operating noise is an issue.

Skid- or trailer-
mounted =
high mobility
The skid-mounted
pumps are
designed for
convenient
maneuvering
with a forklift,
while the
trailer-mounted
pumps are built for
road and highway
transportation using standard construction vehicles.

Variable speed operation = flexibility of use and
energy savings
The pumps can operate at various duty points, enabling
you to use the same pump for different tasks. By
matching the engine or motor speed to each job results
in substantial fuel/energy savings.

Intelligent control panel = automatic operation
The intelligent control panel enables automatic
operation, minimizing the need for manual monitoring.
This, together with level control floats, provides
increased fuel efficiency, reduced operating costs, plus
greater peace of mind.

Close-coupled design = easy to service pump-end
The close-coupled design of the pump makes
alignments unnecessary, which means that you benefit
from simple pump-end changeover in the field.

Compact design = longer seal and bearing lifetime
The close-coupling of the impeller and engine/motor
reduces shaft deflection at the seals. This results in
lower vibration, quieter operation, as well as longer seal
and bearing lifetime.

Double-walled and bunded fuel tanks =
environmental protection
Fuel tanks for pumps fitted with quiet enclosures are
double-walled for environmental protection. Open set
pumps feature a bunded fuel tank to catch any spillage
associated with fueling the diesel engine. This makes
Godwin Dri-Prime pumps safe and easy to transport
and store.
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Godwin Dri-Prime
CD series

The CD series at a glance:
• Flow: 80 to 3,500 m³/h
• Solids handling: 125 mm
• Head: 32 to 60 meters
• Elevated head pumps:

three models with heads
up to 85 meters

High volume, medium head,
large solids-handling

TECHNICAL DATA

CD75 CD80D CD100M CD103M CD150M CD225M

D
ie
se
ls
ta
nd

ar
d

Suction [mm] 50 80 100 100 150 200

Discharge [mm] 50 80 100 100 150 200

Solids handling [mm] 40 40 45 75 65 75

Diesel engine* Yanmar L100 AE Kubota Z482 Perkins 403D Perkins 404D-22T Perkins 1104-44TA Perkins
1106D-E66TA

Fuel capacity [l] 5 72 72 170 390 475

Operating speed [rpm] 1500 to 2500 1400 to 2000 1200 to 2000 1200 to 2000 1200 to 2100 1200 to 2200

Consumed power [kW] 2 to 4 2 to 3.5 3 to 14 5 to 30 7 to 50 10 to 100

Standard mount Trolley Skid Skid Skid Skid Skid

Dimension L × W × H [mm] 1077×652×800 1300×784×1510 1300×680×1900 1800×1000×1900 2500×1300×1900 2950×1300×1900 29

Weight with fuel [kg] 150 569 1050 1139 2131 3100

Q
ui
et

en
cl
o
su

re

dB(A) at 7 m N/A 54 64 65 66 68

Standard mount N/A Skid Skid Skid Skid Skid

Dimension L × W × H [mm] N/A 1621×853×1333 1940×1050×1500 2190×1050×1500 2890×1300×1800 3300×1300×1887 33

Weight with fuel [kg] N/A 725 1168 1400 2300 3100

El
ec

tr
ic
st
an

d
ar
d

Rating [kW] 15 15 7,5 15 22 30

Voltage [V/phase] 400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~

Rated current [A] 29 29 15 29 41 54

Operating speed [rpm] 1450 or 2900 1450 or 2900 1450 1450 1450 1450

Dimension L × W × H [mm] 1300×480×900 1350×564×1025 1200×740×1260 1600×740×1260 1500×900×1100 1750×1140×1300 17

Weight [kg] 306 390 500 590 625 910

Specifications

* Engines from John Deere, Cummins and other manufacturers are available on request.
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ELEVATED HEAD

CD250M DPC300 CD300M CD400M CD500M CD140M CD160M CD180M

250 300 300 450 500 / 600 100 150 200

250 300 300 400 450 100 150 150

75 95 95 125 80 75 75 75

Perkins
1106D-E66TA

Perkins
1106D-E66TA

Caterpillar C9 Caterpillar C9 Caterpillar C18 Perkins
1104D-E44TA

Perkins
1106D-E66TA (129)

Perkins
1106D-E66TA (129)

475 850 850 550 1130 390 475 475

1200 to 2200 800 to 1200 1300 to 1800 900 to 1200 800 to 1100 1200 to 2000 1200 to 2000 1200 to 2000

15 to 95 27 to 120 65 to 180 80 to 180 120 to 460 10 to 78 17 - 105 20 - 110

Skid Skid Skid Skid Skid Skid Skid Skid

00 2950×1300×1900 3700×1700×2200 3700×1700×2200 5000×2205×2405 5400×2670×2500 2500×1300×1900 2950×1300×1900 2950×1300×1900

3195 4314 5 531 7 750 11 750 2 060 2 780 2 758

68 N/A 70 N/A N/A 66 68 68

Skid N/A Skid N/A N/A Skid Skid Skid

87 3350×1300×1887 N/A 4580×2065×2545 N/A N/A 2890×1300×1800 3350×1300×1887 3350×1300×1887

3350 N/A 6620 N/A N/A 2500 3455 3400

30 75 90 90 350 30 45 45

400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~ 400/3~

54 131 157 157 588 54 80 80

1450 960 1450 960 960 1450 1450 1450

00 1750×1200×1300 2500×1300×1500 3250×1550×1900 4160×2100×2100 5200×2450×3000 1700×1140×1250 1850×1140×1250 1850×1140×1250

945 2750 3100 6200 9525 1210 1560 1600

With reservation for changes. For additional specifications, see product technical documentation.

CD140M

CD180M

CD300M

CD103M

CD400M

DPC300

CD250M

CD80D

CD75

CD160M

CD500M

CD225M

CD150M

CD100M
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Quiet and protected

Godwin Hush-Pac enclosures are effective.
For example, a CD225M open set pump
generates 90 dB(A), but just 65 dB (A) at
7 m with an enclosure. That’s so quiet, you
can hold a conversation standing beside it.

The quality is in the build
Godwin quiet enclosures consist of sheet
metal lined with 25 mm and 50 mm layers
of polydamp acoustical sound-deadening
material. To further reduce operating noise,
the engine features a critical-grade engine
silencer, isolated engine vibration and
silenced priming exhaust.

Protective enclosure
The enclosure provides protection against
weather. Lockable doors add security
against theft or jobsite vandalism.

Double-walled fuel tanks
Fuel tanks for pumps fitted with quiet
enclosures are double-walled for
environmental protection.

When you need to operate pumps in residential or densely
populated areas, noise levels can be a concern.

Graphic showing sound pressure reading location.
Hush-Pac quiet enclosures are available for most diesel-
and electric-powered Dri-Prime and Heidra pumps.



 
 
 
 
 
                           
 
                                                                      Tárgy: Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési 
                                                                                   Szabályzatának részleges módosításával, a Kisfaludy utca – Bartók 
                                                                                   Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt  
                                                                                   kereskedelmi, szolgáltató  gazdasági terület szabályozásával  
                                                                                   kapcsolatos döntések meghozatalára  
                                                                                   A véleményezése szakasz lezárása. 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2015.(IX.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen módosítja, a Kisfaludy utca – 
Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen és a 
felülvizsgálatot és a módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet alapján egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. 
 
A tervezési munka során a GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 
ANYAGA elkészült. A tervanyagot a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38.§ szerinti véleményezőknek megküldtük. 
A beérkezett vélemények összefoglalását és az arra adott válaszokat az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. (1. 
melléklet) Választ igénylő véleménnyel a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztálya; a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság; a Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya és a Pest Megyei Főépítész élt. Tervezők a véleményezők 
által megfogalmazott észrevételek alapján a tervet átdolgozták. Így a terv államigazgatási véleményezése 
egyetértéssel lezárult, eltérő véleménnyel senki sem élt. 
 
Az államigazgatási észrevételek átvezetése megtörtént, az átvezetéseket követően a terv érdemben nem változott. 
  
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATABAN foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos 
honlapján, a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán és az Új Gyáli Újságban megjelenő felhívás 
közzétételével megtörtént. A partnerek egyike sem adott véleményt a tervről.  
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 38.§ alapján lezárható, és az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
részére végső szakmai véleményezésre megküldhető.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek a mellékelt tervdokumentációt tanulmányozni és döntésüket 
meghozni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. Gyál Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatával és részlegesen módosításával 
kapcsolatosan a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területre elkészített GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA véleményezési 
eljárása során beérkezett véleményeket a mellékelt önkormányzati válaszok szerint elfogadja, azt a tervanyagban 
átvezeti, s a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja. 
 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
véleménnyel, és a véleményezési szakaszban keletkezett dokumentumokkal együtt az Állami Főépítészi hatáskörben 
eljáró kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.  
 



 
Határidő:  2016. november 15. (a véleményezési anyag megküldésére) 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. október 5. 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
Mellékletek: 

1. A véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási véleményekre és észrevételekre adott válaszok. 
2. GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. Véleményezési eljárás javított anyaga. 



 

GYÁL VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási véleményekre és észrevételekre adott 
válaszok 

Ssz. Intézmény 
Eljr. szerinti 
megnevezés 

Nem 
válaszolt 

Nem tesz 
észrevételt, 
nem emel 
kifogást 

Nem emel 
kifogást, 

észrevételt 
tesz, 

választ 
igényel 

Kifogást 
emel, 
választ 
igényel 

Államigazgatási szervek 

1. Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 
Építésügyi Osztály  

állami főépítészi 
hatáskörében eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

   + 

2. Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
 

környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörben eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

 +   

3. Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

nemzeti park 
igazgatóság 

 +   

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály 

területi vízvédelmi 
hatóság 

(illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság) 

 +   

5. Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály 

területi vízügyi 
hatóság (illetékes 

katasztrófavédelmi 
igazgatóság) 

 +   

6. Közép-Duna-Volgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

Országos Vízügyi 
Igazgatóság 

  +  

7. Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 +   

8. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Kormánymegbízott 

népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 

fővárosi 
kormányhivatal 

 +   

9. Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala  

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási 
Hivatala 

 +   

10. Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Légügyi Hivatal 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi 

Hivatala 
 +   

11. Pest Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Közlekedési Útügyi Osztály 

közlekedési hatósági 
hatáskörben eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

 +   

12. Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 

Forster Gyula 
Nemzeti 

Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási 

Központ 

+    

13. Pest Megyei Kormányhivatal  
Érdi Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály  

megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 

hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

  +  

14. Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

ingatlanügyi 
hatáskörben eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

 +   



 

Ssz. Intézmény 
Eljr. szerinti 
megnevezés 

Nem 
válaszolt 

Nem tesz 
észrevételt, 
nem emel 
kifogást 

Nem emel 
kifogást, 

észrevételt 
tesz, 

választ 
igényel 

Kifogást 
emel, 
választ 
igényel 

Államigazgatási szervek 

15. Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

erdészeti 
hatáskörben eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

+    

16. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal vezetője 

Honvédelmi 
Minisztérium 

Hatósági Hivatal 
vezetője 

 +   

17. Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság, Gazdasági 
Igazgatóság Műszaki Osztály 

megyei rendőr-
főkapitányság 

 +   

18. Pest Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Bányászati Osztály 

bányafelügyeleti 
hatáskörben eljáró 

megyei 
kormányhivatal 

 +   

19. Nemzeti Média - és Hírközlési 
Hatóság Hivatal 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
 +   

Szomszédos önkormányzatok 

20. Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzata 
 

szomszédos 
önkormányzat 

 +   

21. Budapest Főváros 
Önkormányzata 

szomszédos 
önkormányzat 

 +   

22. Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Polgármestere 

szomszédos 
önkormányzat 

 +   

23. Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzata 

szomszédos 
önkormányzat +    

24. Felsőpakony Község 
Önkormányzata 

szomszédos 
önkormányzat +    

25. Ócsa Város Önkormányzata szomszédos 
önkormányzat +    

26. Vecsés Város Önkormányzata szomszédos 
önkormányzat 

 +   

Megyei önkormányzat 

27. Pest Megyei Főépítész Megyei 
Önkormányzat 

  +  



 

Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

1. 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály 

 

Elfogadott észrevétel 

A rendelet-tervezetet az észrevételnek megfelelően javítjuk. 

 

Elfogadott észrevétel 

A szabályozási tervlapot az észrevételnek megfelelően javítjuk. 

 

Elfogadott észrevétel 

A szabályozási tervlapot az észrevételnek megfelelően módosítjuk. 

6. Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 

 

 

Elfogadott észrevétel 

A magasabb szintű jogszabályi előírásokra az alátámasztó 
munkarészben felhívjuk a figyelmet. 



 

Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

 

Elfogadott észrevétel 

A magasabb szintű jogszabályi előírásokra az alátámasztó 
munkarészben felhívjuk a figyelmet. 

 

Elfogadott észrevétel 

A magasabb szintű jogszabályi előírásokra az alátámasztó 
munkarészben felhívjuk a figyelmet. 

13. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 
 

 

 

 

 

Elfogadott észrevétel 

A magasabb szintű jogszabályi előírásokra az alátámasztó 
munkarészben felhívjuk a figyelmet. 



 

Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

27. Pest Megyei Főépítész 

 

Nem elfogadott észrevétel 

Köszönjük az észrevételt. A kérdést újra megvitatva az 
Önkormányzat továbbra is a 6m-es épületmagasság előírása mellett 
döntött. 
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BEVEZETŐ 
A terv célja, a megbízás ismertetése 

Gyál város önkormányzatának településrendezési eszközei 2014-ban léptek hatályba. 2015-ben Gyál 
város Önkormányzatának képviselő-testülete a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.01.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról döntött. A módosítás célja, hogy a város 
déli kapujában, a temető szomszédságában fekvő, jellemzően beépítetlen, kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területre vonatkozó szabályozási terv újragondolásával, a területen a helyi KKV-k számára 
vonzó terület jöhessen létre, s így megindulhasson a jelenleg beépítetlen terület fejlesztése. A 
HÉSZ módosításával Gyál Város Önkormányzata a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A tervezési 
munka 2016 januárjában kezdődött.  

A tervezési folyamat, véleményezés és elfogadás rendje 

A tervezési munka során, az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát 
és a változtatási koncepció felállítását követően, a HÉSZ módosításának javaslata készült el. Az 
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák. Gyál város hatályos 
településrendezési eszközeihez a vonatkozó jogszabály szerinti teljes körű megalapozó vizsgálat 
készült, annak aktualizálása nem vált szükségessé. Mivel jelen HÉSZ módosítás nem a település 
egészére készül, ezért a megalapozó vizsgálatot a településrendezés várható hatása szerint csak az 
érintett tömbre, a tervkészítéshez szükséges taralommal készítettük el. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik a településrendezési 
eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítások kielégítik a Korm. 
rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltakat:  

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

Így a HÉSZ módosítása egyszerűsített eljárás keretén belül történik. A településszerkezeti tervet 
érintő változás nem történik, annak módosítása nem szükséges. A HÉSZ módosítása Kiss István városi 
főépítész közreműködésével történik. 

Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. A véleményezési 
szakaszt a polgármester kezdeményezte. A polgármester az elkészült Helyi Építési Szabályzatot 
véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi jogszabályban 
rögzítettek szerint és az érintett államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a 
véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt. A vélemény 
kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell 
igazolni. Véleményeltérés esetén egyeztető tárgyalás összehívható. A véleményezést követően a 
beérkezett véleményeket – eltérő vélemények egyeztetése esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni 
kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület 
dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. 

A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció véglegesített tervezetét végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatalnak kell 
megküldeni. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

A HÉSZ módosítása az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal záró szakmai 
véleményének birtokában hagyható jóvá. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításának a véleményezési eljárás 
során érkezett észrevételek alapján javított anyaga, melyet Gyál Város Önkormányzata kap 
meg. 
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A módosítással érintett terület  

A módosítással érintett terület a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József utca – 0132/10 hrsz 
út által határolt tömb, amely Gyál déli kapujában fekvő, részben belterületi, beépítetlen terület.  

 

 
A módosítással érintett terület lehatárolása 



GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS JAVÍTOTT ANYAGA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

6

 
  



GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS JAVÍTOTT ANYAGA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
  



GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS JAVÍTOTT ANYAGA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

8

 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Gyál Város Önkormányzat képviselőtestületének 

.../2016. (…) önkormányzati rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: HÉSZ) módosításáról 

 

Gyál Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő 
érintett szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet mellékletei 

1.§ Jelen rendelet mellékletei: 

1. melléklet: SZT-11/M1 Szabályozási terv módosítás 

 

Módosuló rendelkezések1 

2.§ A HÉSZ 48.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a 
szomszédos lakó, különleges - vagy vegyes területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési 
telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védőzöld sávot kell 
kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, kivéve ha a szabályozási terv másként 
rendelkezik.”  

 

3.§ A HÉSZ 49.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

„(1) A Gksz-1 és Gksz-1*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód         szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)       1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)     45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%)   45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye    építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)   6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)   20 
h.) Szintterületi mutató           0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)     3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m)     6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)     5,0 
l.) A Közműellátás mértéke       
 teljes” 

4.§ A HÉSZ 49.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-1* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 25m.” 

                                                 
1 A módosítással érintett részek szürke szívvel kiemelve 
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5.§ A HÉSZ 55.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Gksz-6 és Gksz-6*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód        szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)      3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)    45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%)  45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye    építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)   6,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)   25 
h.) Szintterületi mutató        1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)     6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert(m)      --- 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)      10,0 
l.) A Közműellátás mértéke       
 teljes” 

6.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 m.” 

7.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható magánút legkisebb szélessége 16 m.” 

8.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben levő építési telek közterületi feltárása csak abban az 
esetben történhet a Kisfaludy utcáról vagy a 0132/10 hrsz útról, ha az építési telek más 
közterületi kapcsolattal nem rendelkezik és egyéb magánútról sem tárható fel.” 

 

Záró rendelkezések 

9.§ Jelen rendelet mellékletében a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területre 
vonatkozóan a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási tervlap normatartalma hatályát veszti és 
helyébe jelen rendelet mellékletének normatartalma lép. 

(2) A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 
 
 

Gyál, 2016. ………….. 

Pápai Mihály dr. Rozgonyi Erik 

polgármester jegyző 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1. TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A módosítással érintett terület a Kisfaludy utca– Bartók Béla utca – 4602 j. út – 0132/10 hrsz út által 
határolt tömb, mely Gyál déli kertvárosias lakóterületeinek közvetlen szomszédságában fekszik, az 
M5 és M0 autópályák csomópontja felől érkező 4602 Vecsés-Alsónémedi összekötő út mentén. A Bem 
József utca a 4602 j. út belterületi szakasza.  

1.1.2. JELENLEGI ÁLLAPOT, TERÜLETHASZNÁLAT, TELEKSTRUKTÚRA 

A terület kisebb, északkeleti része belterületen fekszik. A tömböt változatos területhasználat övezi. 
Északnyugatról kertvárosias lakótömbök, délnyugatról a városi temető, délkeletről logisztikai 
központok, északról nagy kiterjedésű piac és egyéb kisvállalkozások telephelyei, illetve egy 
vendéglátóhely határolják. 

A módosítással érintett telektömb jellemzően beépítetlen. A terület északi részén, öt építési telken 
található épület, melyek közül egy lakóépület, négy pedig KKV telephely és üzemi jellegű épület. A 
beépített telkek feltárása a Bartók Béla utcáról történik. A terület jelentős része jelenleg 
gyepterület, a tervezési terület középső részen kisebb bozótosodó foltok is találhatók. 

 
Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu) 
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A terület a Bartók Béla utca felől Látkép a Bem József út felől 

  
A terület látképe kelet felől A tervezési terület a Kisfaludy út felől 

A módosítással érintett területen kialakult telkek mérete rendkívül változatos, az 1000-13000m2 
tartományban mozog. A Bem József utca menti telkek közterületi feltárása nem megoldott, hiszen 
az út a 4602. jelű országos mellékút külterületi szakasza, ahol a közútkezelő új behajtó létesítését 
nem engedélyezi. 
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1.1.3. TULAJDONVISZONYOK 

Az ingatlanok tulajdon, funkció és beépítettség vizsgálata 

Hrsz Tulajdonviszony 
Telekterület 

(m2) 
Művelési ág Egyéb megjegyzés 

0132/10 Gyál ÖK 10343 kivett közterület ELMÜ vezetékjog 

0132/12 magántulajdon 5066 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/14 magántulajdon 5167 rét bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/15 magántulajdon 2971 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/16 magántulajdon 3426 rét bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/17 magántulajdon 5744 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/18 magántulajdon 15110 rét bányaszolgalmi jog 

0132/19 magántulajdon 4293 szántó - 

0132/20 magántulajdon 4658 szántó - 
0132/21 magántulajdon 4786 szántó - 

0132/22 magántulajdon 1216 szántó - 

0132/28 magántulajdon 12794 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/29 magántulajdon 13019 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/30 magántulajdon 12219 szántó bányaszolgalmi jog 

0132/31 magántulajdon 8091 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/32 magántulajdon 6505 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/33 magántulajdon 12876 szántó bányaszolgalmi jog, régészeti lelőhely 

0132/34 magántulajdon 8360 szántó - 

0132/35 magántulajdon 7690 szántó - 

0132/36 magántulajdon 4722 szántó ELMÜ vezetékjog 

0132/17 Gyál ÖK 1720 szántó ELMÜ vezetékjog, bányaszolgalmi jog 
4375/3 magántulajdon 3635 kivett telephely jelzálogjog  

4375/4 magántulajdon 4295 kivett telephely jelzálogjog, elővásárlási jog 

4375/5 Gyál ÖK 23965 kivett parkoló - 

4375/6 magántulajdon 1971 kivett beépítetlen - 

4375/7 magántulajdon 275 kivett út - 

4377/1 Gyál ÖK 1210 
kivett lakóház, 
udvar 

- 

4377/2 
magántulajdon 

871 
kivett lakóház, 
udvar 

önálló zálogjog 

4613/2 magántulajdon 135 kivett út - 

4613/5 
magántulajdon 

5375 
kivett 
üzemcsarnok, 
irodaház és porta 

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési 
tilalom 

4613/6 magántulajdon 76 kivett út - 

4613/8 
magántulajdon 

2320 
kivett üzemi 
épület és udvar 

haszonélvezeti jog 

4613/9 magántulajdon 76 kivett út haszonélvezeti jog 
 

A módosítással érintett területen, a Bartók Béla utca déli szakaszán a város önkormányzata is 
rendelkezik ingatlannal. Nagyobb összefüggő területe egyetlen tulajdonosi körnek van a terület 
délnyugati részén, mely a 18,3 ha-os terület mintegy 38%-át teszi ki. A fennmaradó földrészletek 
mindegyike eltérő tulajdonos kezében van. 
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1.1.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett területet kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe sorolják, a szabályozási terv a területet Gksz-1 és Gksz-2 építési övezetként 
szabályozza. Az északkeleti területrészt, mely a módosítással érintett terület egyetlen kialakult és 
jól hasznosítható telekstruktúrával jellemezhető területe, ahol jellemzően 3500m2 feletti területű 
telkek fekszenek, sorolja a szabályozási terv kistelkes területbe, ahol a kialakítható telek legkisebb 
területe 1500m2. A fennmaradó részen a kialakítható telek legkisebb területe 4000m2, a 
zárványtelkek feltárására nem ad javaslatot a terv. 

A hatályos szabályozási terv a terület délnyugati telekhatára mentén, egy 5m-es területsávon - az 
önkormányzat tájékoztatása szerint - védő zöldsávot jelöl, ám az alkalmazott jelölés a 
jelmagyarázatban nem szerepel. 

A gazdasági területek építési övezeteinek általános előírásait a HÉSZ 48.§ tartalmazza. 

„(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére 
szolgál. 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) raktározás 
b.) kereskedelmi szolgáltató 
c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
d.) igazgatási, egyéb iroda, 
e.) parkolóház, üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv alapján), 
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra), 
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet 

számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
h.) közműépítmény. 

(3) A Gksz építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes 
építési övezetek részletes előírásai másként határozzák meg: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) közműpótló műtárgy, 
c.) hulladéktartály-tároló, 
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
e.) kerti építmény, 
f.) folyadék- és gáztároló, 
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 
h.) legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület. 

(4) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és hátsókert 
legkisebb mélységét a magasabb rendű jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell 
kialakítani. 

(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos 
lakó, különleges - vagy településközpont területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési 
telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védőzöld sávot kell 
kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m.  

 (6) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 

(7) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben 
megadott épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint: 

a.) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m. 
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 20,0 m.” 
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 Gazdasági területek építési övezeteinek részletes előírásai: 
Építési övet Gksz-1 Gksz-2 
Beépítési mód:  szabadonálló szabadonálló 
Az építési telek legkisebb területe 1500m2 4000m2 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség 45% 45% 
A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség 45% 45% 
A terepszint alatti beépítettség helye építési 

helyen belül 
építési 
helyen belül 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság 6,0m 10,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány 20% 20% 
Szintterületi mutató 0,8 0,6 
Beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert 3,0m 5,0 
Beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert 6,0m 6,0 
Beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert 5,0m 5,0 
A Közműellátás mértéke teljes teljes 

 
 

 

 
 

 
Településszerkezeti tervlap kivágata Szabályozási tervlap kivágata 
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1.2. A TERÜLETET ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK 

A településrendezési eszközök a módosítással érintett területet évek óta kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe sorolják. Ennek ellenére a terület beépülése, gazdasági területként történő 
hasznosítása nem indult meg, a beépítést korlátozó számos tényező jelenléte miatt.  

A legnagyobb korlátozó tényező, a területet kelet-nyugati irányban átszelő nagynyomású 
gázvezeték, több mint 400 m hosszú szakasza, melynek védőtávolsága 23-23 m. A nagynyomású 
gázvezeték biztonsági övezetén belül a 203/1998. Korm. Rend. szerint semmilyen építési 
tevékenység nem végezhető a keresztező útépítésen kívül. A keresztező út a vezetéket minimum 
30o-os szögben keresztezheti, az útépítés tervezésekor a vezeték védelmét a gázvezeték 
üzemeltetőjével kell engedélyeztetni. A gázvezeték nem csupán abban a tekintetben jelent 
korlátozást, hogy a védősávjában semmilyen építési tevékenység nem végezhető, hanem annak 
vonalvezetése rendkívül kedvezőtlen geometriájú területrészekre szabdalja a tömböt, 
megnehezítve annak hasznosítását. A kialakult telkek egy részét olyan mértékben érinti a 
gázvezeték és védősávja, hogy azok jelenleg beépíthetetlenek. A gázvezeték védősávjának keleti 
részén található továbbá egy nyilvántartott régészeti lelőhely is.  

További nehézség a terület egyes részeinek jelenlegi közterületi feltáratlansága, hiszen a keleti 
telkek egy részének feltárása kizárólag a Bem József utcáról (4602 j. országos mellútról) lenne 
megoldható, amely azonban a közúti szabványok szerint nem valósítható meg, hiszen az útról a 
telkek közvetlen feltárása nem megengedett. A Bem József utca külterületi szakaszán a legkisebb 
csomóponti távolság jelenleg 400-700m lehet. Belterületi szakaszán a jelenlegi osztálya: B. IV: b., 
ami alapján a legkisebb csomóponti távolság 300 m, a kisforgalmú, csak jobbra kisíves forgalmi 
kapcsolatok esetén 150 m lehet. Amennyiben az agglomerációs út (délen) megépülne, a Bem József 
utca belterületi osztálya B.IV.c. lenne, ahol a legkisebb csomóponti távolság 100 m, de kisforgalmú 
mellékutak becsatlakozásainál lehet gyakoribb. 

Fentieken túl a hatályos HÉSZ a temető felőli 5 m-es teleksávban fenntartandó zöldsávot jelölnek. 

 

1.3. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

A módosítás célja a korlátozó tényezők figyelembevételével a terület újraszabályozása úgy, hogy 
tömb feltárása megvalósulhasson és a telekstruktúra újragondolása után a terület a helyi kis- és 
középvállalkozások számára vonzó fejlesztési területté váljon. 
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2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
A módosítással érintett terület jelenleg jellemzően beépítetlen gyepterület, melyet a hatályos 
településrendezési eszközök is beépítésre szánt területbe, kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területbe sorolnak. A területet beépített területek veszik körül, s mivel a tömbben megengedett 
legnagyobb épületmagasság, a környezethez igazodóan, 10 m-ről 6 m-re való csökkentését 
tartalmazza a módosítási javaslat, így a szabályozási paraméterekkel megvalósuló beruházások 
tájképi megjelenése nem lesz zavaró. 

A módosítással érintett területet és környezetét az országos területrendezési terv tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem érinti, a területen kiemelkedő értéket 
képviselő tájképi érték nem található. A területtől délre húzódó Gyáli-patak és az azt övező 
területek az országos ökológiai hálózat pufferterületének övezetébe tartoznak, melynek élővilágát a 
településrendezési eszközök nyomán megvalósítható beruházások nem veszélyeztetik. 

 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
A közlekedési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei – Tartalmi 
követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint 
készült, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltakat, 
és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal.  

3.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Gyál területét több országos közút is érinti. Belterületén halad keresztül a 4601 j., a 4602 j.  és a 
46302 j. mellékút, külterületét érintik a térség legjelentősebb közútjai, az M0 autóút valamint az 
M5 autópálya.  

Az M0 autóút a fővárost körbevéve segíti a közlekedést az ország keleti és nyugati részét 
összekötve. Az M0 keleti szektora észak-dél irányban az M5 és M3 autópályákat köti össze. Az 
autóútnak Gyál külterületén két csomópontja is van, az M5 autópályával és a 4601 j. mellékúttal, 
valamint a településtől északkeletre, Vecsés közigazgatási területén található a 46100 j. út és az 
autóút csomópontja.  

Az észak-dél irányú gyorsforgalmi kapcsolatot az M5 autópálya biztosítja. Az M5 autópálya 
nemzetközi út útszáma E60, E71, E75 Budapestet köti össze a röszkei határátkelővel Kecskeméten 
és Szegeden keresztül. Gyálról a 4602 j. mellékútról, illetve a 4601 j. mellékúton át az M0 autóútról 
érhető el.   

A 4601 j. Budapest-Tiszakécske mellékút a települést északnyugat-délkelet irányban kettészelő fő 
útja. A mellékút a Nagykőrösi út folytatásaként indul Budapest és Gyál határától és halad délkeleti 
irányban Felsőpakony, Alsópakony, Csévharaszt, Újhartyán külterületét érintve Újlengyelen át, 
Pusztavacsot és Csemőt elkerülve Nagykőrösön és Kocséron át Tiszakécskéig, ahol keresztezi a 4625 
j. mellékutat. A4601 j. mellékútnak Gyál külterületén csomópontja van az M0 autóúttal.  

A 4602 j. összekötő út az 4 sz. főúttól indul Vecsésen, majd dél felé halad Gyálon keresztül, ahol 
csomópontja van az M5 autópálya-M0 autóút csomópontjánál, majd a 4604 j. utat keresztezve halad 
Alsónémedire, ahol az 5 sz. főúthoz csatlakozik. A 4602. j. út a módosítással érintett területet 
keletről határolja. 

A 46302 j. Vecsési repülőtérhez vezető út a település keleti határában húzódó Vecsési út 700 m 
hosszú szakasza.  

3.2. A TELEPÜLÉS FORGALMI VIZSGÁLATA 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az  e-UT 03.01.11és e-UT 02.01.31 
műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat 
alapja a 2014. évi országos forgalomszámlálási adatok. A települést érintő, illetve a fontosabb 
térségi utak forgalmát a „Gyál térségének forgalmi vizsgálata” című táblázat mutatja. 

Gyál forgalmi szempontból kedvező helyzetben van. A gyorsforgalmi hálózat közelsége miatt nem 
csak a szomszédos, de a távolabbi települések is könnyen elérhetők. 

Az M0 autóút és az M5 autópálya északi szakaszának éves és heti forgalomlefolyás szerinti 
forgalomjellege ’B’, tranzit és regionális kapcsolatok üdülő vagy turista jelleg nélkül. A júliusi 
illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári 
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hétköznapi forgalom hányadosa 0,7-0,8 közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege 
„1”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon jelentős, nagyobb mint 25%. 

Az M5 Gyálon áthaladó déli szakaszának éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’D’, 
enyhe szezonális jelleg a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest 1,1-1,2 
közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „1”, az esti és éjszakai forgalom aránya 
tavaszi és őszi hétköznapokon jelentős, nagyobb mint 25%. 

A 4601 j. és a 4602 j. mellékút bizonyos szakasza, valamint a 46302 j. mellékút éves és heti 
forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’B’, tranzit és regionális kapcsolatok üdülő vagy turista 
jelleg nélkül. A júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a 
nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa 0,7-0,8 közötti. A napi forgalomlefolyás 
szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon 
átlagos, 18-25% közötti. 

A 4601 j. mellékút gyáli szakaszának jelentős részén az éves és heti forgalomlefolyás szerinti 
forgalomjellege ’C’, átlagos jellegű forgalom a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi 
átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa nagyobb, 
mint 0,8. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya 
tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti. 

A 4602 j. mellékút nyugati részének éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’D’, 
enyhe szezonális jelleg a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest 1,1-1,2 
közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya 
tavaszi és őszi hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti. 

A térségben a legnagyobb forgalma az M0 autóútnak (90048 E/nap) és az M5 autópályának (57998 
E/nap) van, a teherforgalom aránya ezeken az utakon 22-23%. Az M0 autóúton és az M5 autópályán 
a forgalom a megfelelő és az eltűrhető forgalomnagyság értéke alatt van.  

A térség mellékútjainak, helyi útjainak forgalma is a megfelelő és az eltűrhető forgalomnagyság 
értéke alatt van. A legnagyobb forgalmat a 4601 j. mellékút belterületi (8316 E/nap) és a 4602 j. 
mellékút külterületi (9146 E/nap) szakaszai bonyolítják. A térség mellékútjain a 4602 j. út 5. sz. 
főút és M5 autópálya közötti szakaszán jelentős a teherforgalom, 13-21%, azonban ez számszerűen 
kicsi.  

3.3. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

Gyál úthálózata rácsos szerkezetű. A belterület csomópontjai szintbeni kiépítésűek. Külterületen az 
M0-M5 csomópontja, a 4602 j. mellékút - M5 autópálya és a 4601 j. mellékút M0 autóút csomópontja 
külön szintű.  

A gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A 
lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály 
alapján szabályozott. Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal 
rendelkeznek. 

3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

3.4.1. Közúti 

Budapest és Gyál között menetrendszerűen közlekednek autóbuszok:  

• az 55-ös busz Budapest, Boráros tér és Gyál, Vecsési út között közlekedik 41-44 perces 
menetidővel 

• a 89E jelzésű gyorsjáratú busz Budapest, Határ út és Gyál, Deák Ferenc utca között 
közlekedik 33 perces menetidővel 

• a 94E jelzésű gyorsjáratú busz Budapest, Határ út és Gyál, Vecsési út között közlekedik 29 
perces menetidővel, csak munkanapokon csúcsidőben 

• a 294E jelzésű gyorsjáratú busz Budapest, Határ út és Gyál, Vecsési út között közlekedik 32-
33 perces menetidővel, munkanapokon csúcsidőn kívül, illetve hétvégén 

A Budapest, Határ út autóbusz-állomáson átszállási kapcsolat van az M3 jelzésű metró, valamint 
több fővárosi busz, illetve a helyközi és távolsági autóbuszok felé.  
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Gyál és Dabas között közlekedik a Volánbusz által üzemeltetett 609-es számú regionális autóbusz, 
csak tanítási napokon, mindkét irányban 1-1 menettel.  

3.4.2. Kötöttpályás 

Gyál területén halad át a MÁV 142 sz. Budapest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal. A vasútvonal 
nagyrészt egyvágányú, nem villamosított mellékvonal. Forgalmi szempontból két részre oszlik, a 
Budapest, Nyugati-pályaudvar - Lajosmizse szakaszra, mely a budapesti agglomeráció 
hivatásforgalmát, míg a Lajosmizse - Kecskemét szakasz a környező tanyavilág és a Kecskemét 
környéki kisebb települések forgalmát szolgálja ki. A településnek az országos közutak csomópontja 
mellett vasútállomása (Gyál), a belterület északi részén megállóhelye (Gyál felső) van a vonalon. 
Budapest és Lajosmizse között, Gyálon át óránként járnak az elővárosi vonatok. Budapest és Gyál 
között a menetidő 39-42 perc.  

Az autóbusz a főváros közelsége, és a helyi járatok sűrűsége miatt versenyképesebb közlekedési 
forma az ingázók számára.  

3.5. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosközlekedés számára a település útjainak egy része egy oldalon, helyenként két oldalon 
járdával kiépült. A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. Legtöbb esetben a 
gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat. Gyálon jelenleg a 4601 j. 
mellékút mellett egy rövid szakaszon van kiépített kerékpárút. 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a településen halad keresztül észak-déli 
irányban a Budapest - Gyál - Újlengyel, kelet-nyugat irányban a Maglód - Vecsés - Gyál - Alsónémedi 
- Dunaharaszti térségi kerékpárutak nyomvonala a mellékutak mentén.  

A módosítással érintett területen, a 4602 j. út mentén vegyes forgalmú gyalogos és kerékpárút épült 
ki, mely elsősorban a városból a temetőbe látogatókat szolgálja ki.  

3.6. PARKOLÁS 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Közterületen parkolási lehetőség többek 
között a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtt, az iskolák mellett, a temető és a 
közelmúltban átépített városközpontban van. Belterületen több utcában van kijelölt párhuzamos 
parkolás szegély mellett, és szegélyen kívül. A parkolók többsége burkolt, de vannak szórt 
burkolatú, egyszerű közterületi parkolók is.  

A módosítással érintett tömbben új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek 
rendeltetésszerű használatához a telken az OTÉK 42.§-ban előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű 
elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani. 

3.7. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

A módosítással érintett területen, a mély telektömb és a Bem József utca mentén kialakult 
zárványtelkek feltárhatósága érdekében a tömbbelsőben egy 16m-es szabályozási szélességű út 
került kijelölésre. A közlekedési terület vonalvezetése a területet érintő gázvezetéket és 
védőtávolságát nem érintik. A létesítendő út javasolt keresztmetszeti kialakítását 
mintakeresztszelvényen mutatjuk be. A tömb déli részének feltárására is tesz javaslatot a 
tervdokumentáció, azonban nem közlekedési területként szabályozza a tömb feltárását biztosító 
utat, hanem javasolt telekhatárként jelöli a kialakítani javasolt magánutat. Annak érdekében, hogy 
a területen kialakításra kerülő magánutak a gazdasági terület kiszolgálását megfelelően biztosítsák, 
a szabályozási előírások a tömbben kialakíthat magánutak legkisebb szélességét 16 m-ben állapítják 
meg. 
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4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
A módosítással érintett terület területfelhasználási besorolása nem változik. A kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.  

Környezetvédelmi szempontból komolyabb hatásra a megnövekedett közúti forgalomból fakadóan és 
a beruházás építési fázisában kell számítani.  

Levegőtisztaság 

A levegőre, mint környezeti elemre gyakorolt hatások legfőképp az építkezések időtartama alatt, 
valamint a beruházások által generált megnövekedett forgalom hatására léphetnek fel, amelyeket a 
településrendezési eszközök nem tudnak befolyásolni. 

Zaj- és rezgésvédelem 

A zajterhelés, a levegőre gyakorolt hatásokhoz hasonlóan, az építkezések időtartama, valamint a 
beruházások által generált megnövekedett forgalom hatására léphet fel. A környező lakóterületek 
és a szomszédos temető védelme érdekében a szabályozási terv a módosítással érintett területen a 
telekhatártól mért 10m-es sávban beültetési kötelezettséget rendelnek el. Ugyancsak a szomszédos 
területek védelme érdekében a szabályozási előírások biztosítják, hogy a Kisfaludy utcáról és a 
temető menti 0132/10 hrsz útról csak akkor tárhatók fel a módosítással érintett tömb telkei, ha 
azok más közterületi kapcsolattal nem rendelkeznek és egyéb magánútról sem közelíthetők meg. A 
közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelés mértéke a lakóterületek közelében 
sebességkorlátozással csökkenthető.  

Hulladékgazdálkodás 

Az egyes beruházások során kommunális és inert hulladék keletkezésével kell számolni, amelynek 
elszállítását meg kell oldani. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben előre láthatóan 
nem várható. 

Gyál Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározott 
környezeti vizsgálat elkészítését – a várható módosítások környezetre gyakorolt elenyésző hatása 
miatt Gyál Helyi Építési Szabályzatának módosítása során nem igényli. A Helyi Építési Szabályzat 
módosítása során a helyben szokásos módon biztosítja az Önkormányzat a terv dokumentációjának 
megtekintését. 

Vízvédelem 

A Gyáli 1, 2.- főcsatorna és a Szilassy-csatora (AEP530) „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat által elfogadott 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztest, így az itt tervezett beavatkozásoknak 
összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel, 
melyek az Európai Unió Víz Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését 
teszik lehetővé. 

A tervezett beavatkozások megvalósítása során figyelembe kell venni ezen víztest vízgyűjtőjére 
vonatkozó alábbi intézkedéseket, és azok műszaki végrehajtására vonatkozó ajánlásait, melyek a 
VGT 7. és 8. mellékletben szerepelnek: 

- „21.4 Települési eredetű, belterületi növénytermesztésből, állattartásból, közterületekről 

származó terhelések csökkentése” 

- „30.2 Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz szűrése a befogadóba történő 

bevezetés előtt (szűrőmező, homokfogó, olajfogó)” 

A település útjainak vízelvezetésére és a csapadék-vízelvezető rendszereinek folyamatos 
karbantartására kiemelt figyelmet kell fordítani. A területen keletkezett, burkolt felületekről 
elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a befogadóba. Az 
olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során keletkező veszélyes 
hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről” szóló 225/2015. (VIII. 07.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat be 
kell tartani.  
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5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA  
Gyál város hatályos településszerkezeti terve a módosítással érintett területet kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági terület területfelhasználási 
egységbe sorolja. A szerkezeti terv leírása a területre 
vonatkozó elhatározásokat külön nem rögzít, a terület 
aktivizálására vonatkozóan előírásokat nem fogalmaz 
meg. A hatályos Helyi Építési Szabályzat és 
Településszerkezeti terv egymással összhangban van. 

A Helyi Építési Szabályzat jelen módosítási javaslata a 
hatályos szabályozási előírásokat vizsgálja felül, a 
tömb feltárását hivatott megoldani. A terület 
beépíthetőségének intenzitása tekintetében módosítás 
nem történik. A Helyi Építési Szabályzat módosítási 
javaslata így a Településszerkezeti tervvel 
összhangban készült. 
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6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ  

6.1. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA, MEGBÍZÓI IGÉNYEK 

A Helyi Építési Szabályzat módosításának célja, hogy a már korábban kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területbe sorolt telektömb eddig elmaradt fejlesztése, beépülése megindulhasson a piaci 
igényeknek megfelelő szabályozási környezet segítségével. A terület beépülésének elmaradása 
elsősorban a beépítést korlátozó számos tényező jelenlétével magyarázható.  

A legnagyobb korlátozó tényező a területet kelet-nyugati irányban átszelő nagynyomású gázvezeték 
több mint 400m-es szakasza, melynek védőtávolsága 23-23m. A nagynyomású gázvezeték biztonsági 
övezetén belül a 203/1998. Korm. Rend. szerint semmilyen építési tevékenység nem végezhető a 
keresztező útépítésen kívül. A keresztező út a vezetéket minimum 30o-os szögben keresztezheti, az 
útépítés tervezésekor a vezeték védelmét a gázvezeték üzemeltetőjével kell engedélyeztetni. A 
gázvezeték nem csupán abban a tekintetben jelent korlátozást, hogy a védősávjában semmilyen 
építési tevékenység nem végezhető, hanem annak vonalvezetése rendkívül kedvezőtlen geometriájú 
területrészekre szabdalja a tömböt és a már kialakult telkeket, megnehezítve annak hasznosítását. 
A kialakult telkek egy részét olyan mértékben érinti a gázvezeték és védősávja, hogy azok jelenleg 
hasznosíthatatlanok.  

A tervkészítés során megvizsgáltuk a gázvezeték átépítésének, korszerűsítésének lehetőségét, 
melynek hatására a vezeték védőtávolsága legfeljebb 8-8 m-re csökkenthető. A korszerűsítés 
költsége azonban olyan magas, hogy a megrendelő önkormányzattal egyeztetve ennek lehetőségével 
a tervezés során nem számoltunk. Így a gázvezeték és védősávja által elfoglalt 46 m széles nem 
beépíthető területsávot a tervezés során adottságként kezeltük. 

További megoldandó problémát a terület egyes részeinek közterületi feltáratlansága jelentett, 
hiszen a hatályos szabályozási terv alapján a keleti telkek egy részének közterületi feltárása 
kizárólag a Bem József (4602. sz.) útról lenne megoldható, amely azonban a közúti szabványok 
szerint nem valósítható meg.  

A megbízó Önkormányzat igénye továbbá az volt, hogy a Bartók Béla utca menti területen kistelkes 
(1500m2-es) terület kerüljön kijelölésre, mert az ismert kis- és középvállalkozói igényeknek ez 
felelne meg a legjobban. A terület fennmaradó részén 3000-5000m2-es telkek kialakítására alkalmas 
telekstruktúra létrehozására alkalmas javaslat kidolgozása volt a cél, úgy hogy a kiépítendő 
útszakaszok minél rövidebbek és gazdaságosan kiépíthetők legyenek. 

Igényként merült fel továbbá a környező lakóterületek és a temető védelme a várhatóan 
megnövekedő közlekedés ártalmaitól és a területen folyó tevékenység esetleges kedvezőtlen 
hatásaitól. 

6.2. MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 

Az érintett telektömb Kisfaludy és Bem József utcák közötti mélysége 320 és 420 m között változik. 
Így a nevezett utcákkal párhuzamosan kialakított feltáró út létesítése esetén három, átlagosan 100-
140m mély teleksáv alakulhat ki. A szabályozás során a tömböt két részre osztva kezeltük, melyek 
között a határvonal a nagynyomású gázvezeték. Ennek oka, hogy az Önkormányzat és az érintett 
tulajdonosok rövidtávon nem tudják vállalni a gázvezeték felett elvezetett feltáró út kialakításának 
költségeit. Fentiek miatt olyan megoldás kidolgozása volt a cél, amely segítségével a két területrész 
feltárása és használata egymástól függetlenül, önállóan is megoldható. Ezen felül szempont volt, 
hogy a gázvezeték hosszútávon megtörténő korszerűsítése után, a két tömb közötti közlekedési 
kapcsolat is kialakulhasson, a tömbbelsőt feltáró utak összekötésével. Az északi telektömb 
feltárását a Bartók Béla utcáról nyíló és a Kisfaludy utcára kivezető 16 m szabályozási szélességű út 
hivatott biztosítani, amelynek vonalvezetése a kialakult telekhatárokhoz igazodik, a gázvezeték 
védősávjának érintése nélkül. A déli telektömb feltárása a 4602 jelű útról létesített új csomópont 
kialakításával valósítható meg. A déli telektömbben közlekedési területek kialakítására nem tesz 
javaslatot a HÉSZ módosítás. Tekintettel arra, hogy a terület egy tulajdonosi kör birtokában van, a 
tömbfeltárást magánutak kialakításával lehet megoldani. A kialakítandó magánút vonalvezetésére 
tesz javaslatot a HÉSZ módosítási javaslata. A tömbbelsőn átvezetett DNY-ÉK irányú utak 
vonalvezetését javasolt úgy összehangolni, hogy azok összekötése a jövőben megvalósítható legyen.  

A megbízói igények figyelembevételével a módosítással érintett területen két építési övezet került 
kijelölésre. A két építési övezet a hatályos HÉSZ-ben már szereplő Gksz-1 és Gksz-6 övezetek. Mivel 
csak a módosítási területre vonatkozó egyedi előírás megfogalmazása is szükséges volt, ezért a 
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meglévő Gksz-1 és Gksz-6 építési övezetek szabályozási paramétereivel megegyező Gksz-1* és Gksz-
6* övezeteket hoztunk létre. 

A kistelkes területeken 25 m, a nagytelkes területeken 30 m a kialakítható telek legkisebb 
szélessége, így megfelelő geometriájú és kedvezően beépíthető építési telkek jöhetnek létre. A 
javasolt telekosztás bemutatja, hogy a gázvezeték védősávjával érintett területen csak abban az 
esetben alakulhatnak ki ténylegesen be is építhető építési telkek, ha a kialakuló telkeken 
fennmarad megfelelő méretű beépíthető telekrész. Ennek érdekében az érintett sávban nagyobb 
méretű, 6-8000m2-es telkek kialakítása szükséges.  

A lakóterületek és a temető védelme érdekében a szomszédos telekhatáron 10 m szélességben 
védőzöld sáv telepítésének kötelezettségről rendelkezik a szabályozási terv módosítási javaslata.  

 

7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI JAVASLAT 

A módosítással érintett terület a 27014. számon nyilvántartott „Gyál-7C” nevű régészeti lelőhelyet 
érinti. Amennyiben az említett nyilvántartott régészeti lelőhely területén földmunkával járó 
beruházás valósul meg, az engedélyezési eljárás során az illetékes örökségvédelmi hatóságot a 
régészeti és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja 
alapján a Korm. rendelet 64. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében az adott eljárásra 
irányadó jogszabály szerint szakkérdésekben eljáró hatóságként vagy szakhatóságként meg kell 
keresni. Ha a területen állapotromlással járó tevékenység történne, ami nincs más hatósági 
engedélyezési eljáráshoz kötve, akkor a Korm. rendelet 4,§ (1) bekezdésének értelmében az csak az 
illetékes örökségvédelmi hatóság engedélyével végezhető.  

 

8. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A módosítással érintett területen a HÉSZ előírása a teljes közművesítettség. Ennek megfelelően a 
tervezett fejlesztések során gondoskodni kell az új beépítések közműves ivóvízellátó és 
szennyvízelvezető rendszerekre történő rácsatlakozásának megoldásáról. A tervezett fejlesztések 
közmű igényeinek kielégítésére és a meglévő rendszereket érintő változásokhoz – kapacitások 
megfelelősége, csatlakozási pontok, befogadók rendelkezésre állása – kapcsolódóan, továbbá a 
közműkontingenseket (vízvezeték és közcsatorna hálózatot) érintő módosításokhoz szükséges a 
közmű üzemeltető hozzájárulási nyilatkozatainak beszerzése. A módosítással érintett területek 
közműhálózati rendszereit alkotó vízilétesítményeinek utca/bekötés szintű ellátottságára vonatkozó 
adatokkal a víziközművek üzemeltetője rendelkezik. 





Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2015/2016 nevelési évéről szóló 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 248/2015. (XI.26.) sz. határozatával elfogadott 2016. évi 
munkaterve alapján a 2016. októberi ülésen tárgyalja és dönt a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2015/2016. 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 2015/2016. nevelési-gondozási 
évéről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 

Gyál, 2016. október 3. 

  Erős József 
                               alpolgármester 
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     Az Intézmény dolgozóinak létszáma 2015 / 2016-os nevelési évben 29 fő volt.  
Ebből 18 fő kisgyermeknevelő, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő intézményvezető, 4 fő 
bölcsődei dajka, 2 fő konyhai dolgozó, 1 fő karbantartó és 2 fő délutáni takarítónő. Ők 
biztosították a gyermekek ellátást.  
    A nevelési év személyi változásokkal indult, nyári szünet végén 1 fő kisgyermeknevelő 
kolléga felmondott, mert közelebb talált állást lakhelyéhez. A megüresedett státuszt sikerült 
rögtön betölteni.  
    Megkezdődött a nevelési év, majd 2 hónap elteltével újabb kisgyermeknevelő kérte 
munkaviszonyának megszüntetését, döntését lakhelye változásával indokolta. 
Kisgyermeknevelő áthelyezésével, azonnal biztosítottam a gyermekek ellátását. Egy üres 
álláshely meghirdetésre került.  
    Az első félévben egy gyakornok kisgyermeknevelő - szakmai munkájának javítása 
érdekében - szeptembertől áthelyezésre került egy másik egységbe. A számára kijelölt új 
helyen nem működött együtt az ottani kollégával. Nem vette fel a munkát a csoportban, 
táppénzre ment. Visszatértekor sem tett eleget munkakörének. Együttműködését, 
kommunikációját nem tartottam megfelelőnek, erről a gyakornoki vizsga előtt 4 hónappal, a 
gyakornoki szabályzatnak megfelelően írásban tájékoztattam. Válaszul beadta a felmondását. 
Helyét azonnal betöltöttem a rendelkezésemre álló jelentkezők közül. Az említett három 
dolgozó 2014-ben a bölcsőde bővítésekor került felvételre. Munkaviszonyuk közös 
megegyezéssel került megszüntetésre. A személyi változások ellenére szeptemberben minden 
csoportban elkezdődött a munka. 
    A 2015 / 2016 nevelési évben 40 gyermek maradt a bölcsődében, 66 fő került felvételre, 12 
fő maradt várakozólistán. A Családsegítő Központ javaslatára 3 gyermek került felvételre az 
év folyamán.  
    KLIK Ceglédi Tankerület Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézmények 
fejlesztő pedagógusa az elmúlt évben 21 fő bölcsődés korú gyermeket fejlesztett 
mozgásterápiával az intézmény saját, jól felszerelt tornaszobájában.  A fejlesztőpedagógus 
egyénileg foglakozott a gyermekekkel, egyéni fejlesztési terv szerint, melyet ismertetetett a 
szülőkkel és kisgyermeknevelőkkel.  
    A beszoktatási tervnek megfelelően, elkezdődött az anyás beszoktatás. Minden 
kisgyermeknevelőhöz egyszerre csak 1 gyermek jöhetett szokni. A kisgyermeknevelő 
fokozatosan vette át a gondozási műveleteteket az anyától, igyekeztek egyre közelebb kerülni 
a gyermekhez. Fontos volt mielőbb megismerni a gyermek egyéni sajátosságait és elnyerni 
bizalmát. Az anyával való jó kapcsolat kialakítása biztonságot adott a gyermeknek és hamar 
elfogadta a kisgyermeknevelőt, ami meghatározta a bölcsődei élet minőségét.  
    A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamatának szakmailag meghatározott ideje két 
hét. A második hét végére már egy teljes napot volt a gyermek a bölcsődében, melyet a szülő 
nélkül töltött el. Volt azonban olyan gyermek is, akinek nem volt elegendő a két hét 



beszoktatási idő, ekkor az ő egyedi igényeinek megfelelően kellett tervezni a beszoktatást a 
gyermek érdekében.  
    Minden csoportban folyamatosan töltődtek fel a csoportlétszámok. A jelentkezők többsége 
két év alatti volt, ezért 3 csoport indult 12 fővel a törvényi előírásoknak megfelelően (15 
/1998. NM rendelet).  
    A decemberig óvodába távozó gyermekek helyét 2 év alatti jelentkezőkkel tudtam 
feltölteni, ezért év közben 4 csoport működött 12 fővel.  
   Bölcsődei napirendnek megfelelően látták el a kisgyermeknevelők a gyermekeket (őszi – 
téli – tavaszi - nyári). Figyelembe vették az egyéni igényeket, élettani sajátosságokat és ennek 
megfelelően alakították ki a gyermekek környezetét, játékkészletét.  
    A gyermekek életkora, hangulata határozta meg, hogy a kisgyermeknevelő milyen 
tevékenységet kínált fel a játékidőben.  
    Az ének – zene, mondóka, nagymozgásos tevékenység, kreatív tevékenység a gyermekek 
fejlettségének megfelelően lett kialakítva. A tornaszobát minden csoport szabadon 
használhatta. A változatos játékkészlet biztosítása nagyon fontos volt, hiszen a nap nagy 
részét szabad játékkal töltötték a gyermekek. Az intézmény felszereltsége lehetővé tette a 
sokszínű játéktevékenység biztosítását a tipegő csoporttól egészen az óvodás korig. Itt már a 
fejlesztőjáték és a szerepjáték kezdeti formájához is biztosítani kellet az eszközöket.  
    A szakmai irányelveket „ A Bölcsődei gondozás – nevelés szakmai szabályai” módszertani 
levélnek megfelelően alkalmaztuk, figyelembe véve a helyi sajátosságokat.  
    Intézményünkben hangsúlyt fektettünk a csoportok kialakításánál arra, hogy közel azonos 
korcsoportú gyermekek alkossák a csoportot. Ez nagyon fontos, mivel a három éven aluli 
korosztály alkotójátékban fejlődik. Ha életkorilag vegyes összetételű volt a csoport, akkor az 
idősebbek alkotótevékenységet végeztek és elkülönült a térben a fiatalabbak tevékenysége az 
idősebbekétől.  
    A kisebb gyermekek játékának támogatására is legalább annyi figyelmet fordítottak a 
kisgyermeknevelők, mint az alkotójáték megteremtésére. Mindig volt valaki, aki a 
fiatalabbakkal játszott, foglakozott, figyelmüket lekötötte. Nekik ugyanis még nem lehetett 
elmagyarázni, miért nem szabad belenyúlni egy másik gyermek alkotásába. A fiatalabb 
gyermekeknek még családi helyzetben is nehéz az efféle konfliktusokat kerülni, hát még a 
bölcsődében, ahol 10 – 14 gyermek is egymás mellett játszott.  
    Ha csak 1 – 1 tipegő került a kétévesek csoportjába és nagyon érdekelte őt az alkotó játék, 
akkor a saját kisgyermeknevelője, akihez érzelmileg kötődik, biztosította a gyerek számára a 
lehetőséget az alkotás kipróbálására egy külön asztalnál.  
    Ha a vegyes csoport életkorilag fele – fele arányban oszlott meg a kicsik és nagyok közt, 
akkor a kisgyermeknevelőnek mérlegelnie kellett, hogy milyen módon tudja a csoportot 
megosztani. Az alkotójáték akkor volt élmény dús, ha nyugodt körülmények között került rá 
sor. Ez azt jelentette, hogy a nagyobb gyermekek saját kisgyermeknevelőjükkel egy másik 
térbe vagy például alkotószobába, só szobába távoztak az alkotójáték idejére.  
    Megoldás volt a csoport megosztására, hogy a fiatalabb korúak hamarabb kimentek az 
udvarra, így a nagyobbak a csoportszobában maradtak az alkotójátékra saját 
kisgyermeknevelőjükkel. Azonban egy gondozási egységen belül is szét lehetett választani a 
gyermekeket az alkotás idejére: a nagyobbak az egyik szobában tartózkodtak, míg a kisebbek 
a másik csoportszobában szabadon tevékenykedhettek.  



    Összegezve: ha a gyermekcsoport összes tagja elég érett volt ahhoz, hogy egy bizonyos 
alkotótevékenységben részt vegyen, akkor csoport szinten került sor az alkotójátékra, 
máskülönben a kisgyermeknevelőnek meg kellett keresni a csoportja számára leginkább 
működőképes megoldást, vagy a csoport alkotójáték idejére való megosztására, vagy az 
alkotó játék színterének megfelelő kiválasztására. A szobák berendezésénél az alkotósarok 
kialakítása elengedhetetlen követelmény volt.  
    A nevelés nem csak a játék által valósult meg, mivel a gyermekeknél minden gondozási 
művelet közben nevelési feladatokat is végzett a kisgyermeknevelő. A gyermek önmaga 
megismerésével rengeteg információhoz jutott, bővült a szókincse. Gondozási műveletek 
közben a kisgyermeknevelő beszélt a gyermekhez, elmondta mi, mire használható és 
megtanította hogyan kell használni az eszközöket, melyek a gyermek élete során a 
létfenntartás részei lesznek (étkezés: kanál, pohár használat; higiéniai szokások kialakítása: 
kézmosás, öltözködés).   
    A nevelés, gondozás mellett a gyermekek esztétikai környezetét úgy kialakítottuk ki, hogy 
az a gyermek örömét szolgálja, és segítse fejlődését. 
A gyermekek saját családjuk fotóját nézegethették a csoportszoba falán, ami sokszor 
biztonságérzetet adott számukra. A változatos dekorációt meghatározta milyen ünnep, vagy 
évszak közeledett. Fontos volt, hogy a dekoráció a kisgyermeknevelő által készített legyen, 
mely elkészítésében lehetőség szerint a gyermekek is részt vehettek, így a díszítésben is részt 
vehettek. A gyermekek által készített alkotásokkal a kisgyermeknevelők otthonossá 
varázsolták a csoportszobát.  
    A bölcsődében az ünnepek mosolyt varázsoltak a gyermekek arcára.  
A születésnapok különleges örömet jelentettek számukra. Ők voltak az ünnepeltek, nekik 
szólt az ének. A kisgyermeknevelő saját készítésű ajándékkal köszöntött minden gyermeket a 
nagy napon.  
    Rendezvényeink a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően kerültek megrendezésre. 
Ezek a rendezvények a munkaterv szerint nyitottak vagy zártkörűek voltak. A szülők nagyon 
szívesen vettek részt a programokon. Vártuk a Télapót, aki nem tudott bemenni minden 
csoportban, mert volt olyan gyermek, aki sírva fakadt. Az ajándék így sem maradt el, mert a 
Télapó puttonya a teraszon maradt és kiosztásra került a sok ajándék.  
    Karácsony előtt a szülők kreatív délután keretében a gyermekekkel együtt készítettek 
karácsonyi díszeket és apró ajándékokat. Karácsony ünnepén fenyőfaállítás, gyertyagyújtás, 
közös éneklés és sok – sok ajándék tette emlékezetessé az ünnepet.  
    Az őszi, téli időszakban is nagyon sokat voltak a friss levegőn a gyermekek.  Az 
egészségmegőrzésre nagy gondot fordítottunk. A gyermekek étkezések között nem nassoltak, 
és a szülőket is arra ösztönöztük, hogy gyümölcsöt, zöldséget kínáljanak gyermekeiknek. A 
cukros szörpök helyett a bölcsődében is az egészséges ivóvíz fogyasztására biztattuk a 
gyerekeket. A mozgás valamilyen formában mindig jelen volt a játéktevékenységek közben. 
A só szobát októbertől – márciusig beosztás szerint látogatták a gyermekek kis csoportokban. 
Az itt eltöltött időt is aktívan töltötték, például só homokozóban játszhattak a bölcsődések. A 
téli időszakban sokat báboztak és vetítettek kisgyermeknevelőink a gyermekek nagy örömére. 
Vendégelőadókat is hívtunk, mint például a „Kezes – lábas társulat”, akik zenés mozgásos 
történeteket játszottak a bölcsődések bevonásával, korosztályuknak megfelelően.  



    A csoport beszoktatása, saját napirendje január – február hónapra alakult ki végleges 
formájában. A kis közösségek ekkorra már összeszoktak. 
Minden szülő megelégedettségére folyt a szakmai munka intézményünkben. 
    Januárban, az egyik csoportban - szülői kezdeményezésre - az intézményvezetői munkát és 
a kollégákat sértő módon megalázó levél íródott a fenntartóhoz, mely lelkileg mindenkit 
megviselt. A fenntartó általi teljes körű vizsgálat azonban egyértelművé tette, hogy a levélben 
elhangzott vádak alaptalanok, és saját dolgozónk indította el a lavinát, vélt sérelmei kapcsán. 
A dolgozónak 2016. áprilisban megszűnt a jogviszonya. A felmentési eljárásban kapott 
minden tanácsot, támogatást, segítséget külön köszönök mindenkinek.  
    Tovább folytatódott a munka, a távozó kisgyermeknevelő helyét átszervezéssel rögtön 
betöltöttem. Nehéz feladata volt az áthelyezett kollégának, mert néhány szülő továbbra is 
nehezítette a kisgyermeknevelő munkáját. A kollégák fő feladatuknak a gyermekek 
nyugalmának, ellátásának biztosítását tekintették. A nehézségek ellenére a szülőkkel 
megfelelően tartották a napi kapcsolatot munkatársaim. A csoport rendezvényeit látogatták a 
szülők és belátták, hogy mindent megtettünk gyermekeikért.  
    Tavasszal (április 21 – én) a kisgyermeknevelők is ünnepeltek országszerte. A mi 
kollektívánk közös kiránduláson vett részt Martonvásáron. Elsőként megtekintettük az Óvoda 
Múzeumot, mely a mi munkánkhoz is szorosan kapcsolódik. A múzeumi látogatás után a 
Brunszvik Kastély parkjában tettünk sétát, mely lehetőséget adott egy kötetlen beszélgetésre, 
a jó hangulat erősítette a közösséget.  
    A szakképzett kisgyermeknevelők közül négyen az elmúlt időszakban a kötelező 
továbbképzések keretében előírt 60 kredit pontot megszerezték. További 2 dolgozó egy – egy 
továbbképzésen vett részt. A tanfolyamok változatos témában kerültek meghirdetésre: 
személyiségfejlesztő, báb – drámapedagógia, kreatív játékötletek, a kisgyermek 
önkibontakozását segítő tevékenységek (zene, mozgás, alkotó tevékenység területén). A 
továbbképzéseken tapasztaltakat házi továbbképzés keretében adták át a kollegáknak a 
tanfolyam résztvevői.  
    Fejlődési lehetőséget biztosított a dolgozók számára a házi könyvtár is, melyben a 
neveléstantól a pszichológiáig változatos témákat felölelő kötetek várják az érdeklődő 
kisgyermeknevelőket. Bölcsődénkből három fő jelentkezett „E” kategóriás kisgyermeknevelői 
szakképesítés megszerzésére, egy fő pedig a főiskolai képzés mellett döntött. A dolgozókat 
tanulmányaik folytatásában, munkaidő átszervezéssel tudom támogatni, szükség szerint.  
    Három fő kisgyermeknevelő sikeres gyakornoki vizsgát tett a két éves gyakornoki idő 
leteltekor.  
    A vezetői továbbképzéseken elhangozottakból minden új információt munkatársi 
értekezleten adtam át a kollégáknak. Tapasztalataimat saját munkakörömben aktualizáltam.  
    Tavaszi – nyári napirend szerint a gyermekek már reggeli után mennek az udvarra játszani. 
Itt igazán változatos nagymozgású játékok biztosítják a mozgásfejlődésüket.  
    A tavaszi ünnepek a nyuszi várassal kezdődtek. A bölcsőde udvarán nyuszi simogatással és 
csokoládétojás kereséssel telt a délelőtt, mely nagy örömet okozott a gyermekeknek.  
A Föld Napján virágot ültettek a gyermekek a kisgyermeknevelők segítségével, ezzel 
szépítették környezetüket és egyúttal ismereteik is bővültek.  
    Legnagyobb rendezvényünk - már hagyományosan - a gyermeknap volt, a bölcsődés 
gyermekek és családok számára változatos, színes zenés programot biztosított megszokott 



környezetben. A gyermeknap költségeit a Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért 
Egyesület támogatta.  
    A nyári melegben pancsolási lehetőség biztosított a kevert vizű udvari zuhany.  
    A folyadékpótlást különös figyelemmel végeztük a nyári időszakban. Erre a 
legalkalmasabb az ivóvíz, mely mindig elérhető volt a gyermekek számára. 
    A napvédelem is különös odafigyelést igényel gyermekkorban, ezért délelőtt 11 és délután 
3 óra között gyermekeink soha nem tartózkodtak a napon. Játékidőben a fák lombjai, 
napernyők, megfelelő ruházat, kalap védte a gyermekeket a káros sugaraktól.   
    Az intézmény ebben a nevelési évben is két ütemben zárt, 4 – 4 csoport felváltva 
biztosította az igénylők elhelyezését a nyári szünetben.  
    A személyi feltétel biztosítása, (a gondozási – nevelési munka mellett) az intézmény 
működtetése fontos feladat volt.  
    A gyermekek étkezését a Gyál Város Fejlesztés és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
biztosította bölcsődéseink számára, meghatározott tápanyagszükségletüknek megfelelően.  
    Az intézmény tálalókonyhájában a konyhai alkalmazott készítette elő a reggelit és az 
uzsonnát az elküldött alapanyagokból, továbbá az ebédet pedig a HACCP előírásainak 
megfelelően tálalta ki. Ebben a nevelési évben 4 fő vette igénybe a diétás étkezést, mely előre 
csomagolva, névre szólóan került bölcsődénkbe.  
    A konyhával gazdasági ügyintéző (korábban szakképzett élelmezésvezető) tartotta a 
kapcsolatot. Az étkezők létszámát adminisztrálta, és kezelte az étkező programot, mely a 
befizetéseket mutatta. Minden hónap első szerdáján az intézményben reggel 6 – 17 óráig volt 
lehetőség az étkezési díj befizetésére.  Pótbefizetésre a következő szerdán 8 – 11 –ig volt 
lehetőség. A szülők a befizetési kötelezettségeiknek eleget tettek az intézmény felé, nem volt 
hátralékuk.  
    A bölcsőde orvosa Dr. Kindlovics Mária minden héten elvégezte a gyermekek szükség 
szerinti vizsgálatát és az ehhez tartozó adminisztrációt.  
    A foglakozás egészségügyi ellátást Dr. Piszker Éva biztosította, előzetes időpont egyeztetés 
alapján, szerződés szerint.  
    A bölcsőde szokásos rezsiköltsége mellett az új tűzjelző-rendszer, légtechnika, fűst-gátló 
ajtó, füstelvezető ablak, tűzcsap – vízhozam – útirányfény kötelező karbantartási költségei 
nagyon megemelték költségvetési kiadásainkat. A 2010-ben felújított II. fürösztőben 
szivárgás jelentkezett a gyermekmosdók és WC-k körül, melyet teljesen ki kellett bontani, a 
csempét levésni, a járólapot felszedni. A szivárgás helyét nagyon nehéz volt meghatározni, 
ennek javítása is plusz terhet jelentett karbantartási kiadásainkra. 
    Folyamatosan zajlottak a garanciális javítási munkák. 2016 nyarán minden helyiséget, amit 
2013-ban adtak át, újra linóleumozott a kivitelező garanciális hiba miatt.  
    Az intézmény dolgozóinak plusz feladatot adott a helyiségek kipakolása, takarítása a nyár 
folyamán. A nyári nagytakarításon túl, a bölcsődét az év során napközben 4 fő dajka tartotta 
rendben, ők elsősorban a gyermekek környezetét rendezték. Szükség szerint felügyeltek a 
gyermekek biztonságára a csoportban napirend szerint. A dajkák feladata volt a napi mosás, 
vasalás elvégzése, kéthetente ágyhúzás és a játékmosás beosztás szerint. Az egységek teljes 
napi takarítását 2 fő takarítónő végzi, napi négy órában. 



    Egy fő kertész – karbantartó feladata volt az intézmény udvarának rendbetétele és rendben 
tartása, továbbá az intézményben előforduló kisebb javítások elvégzése, játékok 
karbantartása. 
    A személyi változások pozitívan befolyásolták az intézmény mindennapjait. Kialakult egy 
nyugodt, szakmailag jól képzett kollektíva, akik lelkiismeretesen, odaadással végezték 
munkájukat a bölcsődés gyermekekért.  
   Az év zárásaként a Pest Megyei Kormányhivatal teljes körű ellenőrzést tartott 
intézményünkben. Ellenőrizendő időszaka 2014.09. – 2016. 05. hóra terjedt ki. A Monori 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a bölcsőde higiéniás működését ellenőrizte. A 
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, mint módszertani intézmény a szakmai 
munkáról összefoglaló szakvéleményt készített. A fent említett két hivatal megküldte 
jegyzőkönyvét a Kormányhivatal részére, mely nem tartalmazott szabálytalanságot az 
intézmény működésével kapcsolatban.  
    A Kormányhivatal Gyermekvédelmi szakügyintézője az intézményben tartott ellenőrzés 
során hiányosságot nem tapasztalt, pontosításokat kért.  Egy dokumentummal kapcsolatban 
kérte az új típusú nyomtatvány beszerzését (nyilatkozat), egy nyomtatványon pedig az adatok 
pontosítását kérte (megállapodás). A hiányosságokat a jegyzőkönyvnek megfelelően a 
megadott határidőn belül pótoltuk  
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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  
 

Klapka 
épület 

Statisztika  
2015. 
10.01./fő 

2015.12.31-ig 
igénybe 
veszik az 
óvodát 

Nor-
matíva/
fő SNI/fő

7 évet 
tölti 
2015. 
09.01.  

stat.-ban  
3év alatti 

nem magyar-
kettős áll.p., 

Pillangó 28 2 30
0

  0 0 0 
  
  

Micimackó 27 3 30
0

  0 0 1 román 

Méhecske 15 11 25
0

  0 0 1 román 

Katica 30 0 30
0

  1fő           0 1 román 

Süni 30 0 30
0

  0 1 fő     

Bambi 28 1 29
0

  0 0 1 libanoni 

összesen 158 17 174
0

  1 1 fő 4 
  
  

Bartók 
épület     0

  
        

  
  

Mákszem 27 3 30
0

  0 0 0 
  
  

Micimackó 26 1 27 1 0 1 fő 0 
  
  

Nyuszi 18 6 24 1 0 0 1 
magyar-
libanoni 

összesen 71 10 81
2

  0 1 fő 1 
  
  

mindösszesen 229 fő 27 fő 255 fő
2 fő

  1 fő 2 fő 5 fő 
  
  

 4



Gyáli Tátika Óvoda – 2015 - Beszámoló 

104 gyermeket írattak be 2015/2016-os nevelési évre. 
Klapkába felvéve 46 fő; Bartókba: 27 fő. 
4 fő 6 éves; 5 fő 5 éves; 19 fő 4 éves; 76 fő 3 éves 
2015/2016 nevelési év 

Klapka épület 
Normatíva  
/fő 

össz létszám. 
2016.04.01./fő iskolaköteles 

        megy  marad  össz. marad 

Pillangó 30  29 16 1 13 

Micimackó 30  31 0 4 31 

Méhecske 25  29 0 0 29 

Katica 30  30 8 9 22 

Süni 30  31 11 6 20 

Bambi 29  30 6 2 24 

összesen 174 180 41 22 139 

Bartók épület               

Mákszem 30 29 8 5 21 

Micimackó 27  27 12 4 15 

Nyuszi 24 27 3 1 24 

összesen 81 85 23 10 60 

mindösszesen 255  265 64 32 199 
iskolaköteles 
összesen       96    
 
1.3. Törvényességi feladatok voltak 

- Intézményi dokumentumok átdolgozása megtörtént a Köznevelési törvénynek 
megfelelően, a tartalmuk nemcsak megismerése, hanem 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 és a rendszer 
megvalósulása a következő időszak feladata. Elvárások beépítése a dokumentumokban különös 
figyelmet igényelt. 

- Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi terv intézkedéseinek megvalósítása, éves 
felülvizsgálata. 

- Törvényi változás naprakész nyomon követése, 
- Munkaköri leírások aktualizálása  
- Felkészülés az iskolaérettségi vizsgálatra – az óvoda-iskola átmenet 
- Iskolaérettségi vizsgálat 
- logopédus – pszichológus – gyógypedagógus mérés – megfigyelés – 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. 
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A napirend 
Időtartam 

kezdete Vége 
 

Tevékenységek 
(folyamatos napirendben, amelyben minden gyermek sajátos 
életritmusa belefér, párhuzamos tevékenységek biztosításával, 
kötött és kötetlen tevékenységek.) 
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1145 

 

 

 

 

 

1445 

 

 
 

 
700 
 
 
 
 
 
 
1145 

 

 

 

1445 

 

 

 

 

 

1800 

 

 

Délelőtti tevékenységek 
 

Gyülekezés óvónői felügyelettel. 
Érkező gyermekek fogadása, játék 
összevont csoportban. 
Folyamatos csoportbontás. 

Játék 
Folyamatos vagy közös tízóraizás 
Kötött és kötetlen, ill. választható vagy kötelezően választott tevékenységek 
Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés, tehetséggondozás.  
Mindennapi mozgás, levegőzés a szabadban.  
 Játékok a szabadban, séta, helyszíni megfigyelések. 
   Déli tevékenységek 
Naposi munka feladatainak elvégzése.  
Ebéd, gondozási teendők ellátása. 
Pihenés-alvás előtti mese, altatódal. 
Alvás-pihenés folyamatos ébredés. 

Délutáni tevékenységek 
A csoportszoba rendjének helyreállítása.  
Uzsonnázás, gondozási teendők ellátása. 
Játékos egyéni képességfejlesztés. 
Folyamatos összevonás. 
Játék, felajánlott tevékenységek, jó idő esetén, az udvaron.  
 

 
Szabadon dönthet az óvodapedagógus abban, hogy a komplexitás keretében mely tevékenységeket 
és szervezeti formákat választja a gyermekek fejlesztése érdekében. 
1.3. A nevelőmunkában elért eredmények 
 
Az óvodai nevelés alapelvei: 

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy 
az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre 

- Az óvodai nevelés a személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia 

- A gyermeket különleges védelem illeti meg 
- A gyermek érdeke mindenek felett áll 
- A gyermeknek joga van szükségletei kielégítéséhez 
- A nevelés elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítő szerepet játszik 
- Az óvodás gyermek személyiségének teljes kibontakozására kell törekedni 
- A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés kell, hogy övezze 
- Az óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását 
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Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció 
            
Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is). 

 
Az óvodai nevelés általános feladatai: 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

      Az egészséges életmód alakítása, 
Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, 
Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

 
A 2015/2016 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 segítették. A változatos csoportszintű programok az élménynyújtás 
lehetőségeit szolgálták. A tevékenykedtetés és a személyiségfejlesztés volt a legfontosabb nevelési 
feladatunk, mely nagyon szép eredményeket mutatott, ezt erősítik a minősítési eljárások eredményei, 
valamint a csoportlátogatásaim, és az azt követő beszélgetések hatása. 
 
Kiemelt feladat volt: 
Elsődleges cél: 

- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi 
óvodaépületünkben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

- Törvényes és színvonalas intézményműködés. 
 
További céljaink: 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend, Önértékelési 
Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése 
 
A célok elérését támogató kiemelt feladataink – önértékelésből, a külső szakmai ellenőrzésből adódó feladatok 
1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező 
minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása→ a szakmai színvonal mérhető emelése: 

- az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és 
minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, 

- az elmúlt nevelési évben bevezetett tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlatunk 
további finomítása, szükség szerinti fejlesztése, 

- a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
 
A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, 
pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép 
az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja: 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 
- a dokumentumellenőrzés során  
- az interjú és a e-portfólió védés során 

 
Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon 
és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: 

- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén: 

 
 

 7



Gyáli Tátika Óvoda – 2015 - Beszámoló 

1.  Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  
3. A tanulás támogatása  
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, 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, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 
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 a szakmai fejlődésért  
 
�  Környezeti és egészség nevelési program megvalósítása, Zöld Óvoda szellemének folytatása. 
�  Projektpedagógia alkalmazása, elméleti tudás, gyakorlati tapasztalat bővítése. 
� A mese személyiségfejlesztő hatása. 
A mesét a gyermek minden más műalkotásnál jobban megérti, minden gyermek számára külön- külön 
üzenete van, de a különböző életkorokban mást és mást jelenthet ugyanazon ember számára, minden 
életkorban nagy segítséget nyújthat fiúknak és lányoknak egyaránt. A mesék kiválasztásában legjobb a 
gyermekek igényeit követni. Nem is érti a gyermek, miért tetszik az adott mese annyira, de szeretné újra 
és újra hallani. A mese segít neki abban, hogy maga vívja meg a saját harcait, hogy egyedül oldja meg azt a 
problémát, amelyre épp a mesében ismert rá. Vekerdy Tamás szerint a gyermekek sokszor szeretik hallani 
ugyanazt, hiszen minden ismétlés önerősítő hatású. A gyermeknek szüksége van a valóságban is és a 
fantáziában is az ismerős térre, amelyben nagy biztonsággal mozoghat. Az ember úgy nő fel, úgy találja 
meg élete értelmét, hogy személyes problémáit megérti, és a maga erejéből oldja meg. 
A mesék a tehetséges és az átlagos képességű gyermeket egyaránt megtaníthatják arra, hogy felismerjék az 
élet magasabb rendű értékeit, aminek alapján eljuthatnak odáig, hogy később élvezni tudják a legnagyobb 
irodalmi és művészi alkotásokat. 
A mese nevelő hatása: a ráismerés, az előrelátás, a 
képalkotás, az illúzió feszültségének állapota és a belső 
képzetáramlás begyakorlása. Mesehallgatás közben a 
gyermek megtanulja a mese nyelvi kifejezőeszközeit: a 
konkrét főneveket (hamuba sült pogácsa, boszorkány), a 
mellékneveket (jelzői funkcióban) (furfangos medve, 
ravaszdi róka), a mozgásképzeteket keltő, hangulatfestő, 
hangutánzó, rokon értelmű igék különböző módú, idejű, 
ragozású formáit (sompolyogtak, jajveszékelnek, zizegték), 
tér és idő meghatározásokat (köd előttem, köd utánam; 
napra nap), a népies-régies kifejezéseket (kondás, betyár, 
ószeres), a különleges mód- és állapothatározókat 
(lélekszakadva, éberen), az egyes mondatok prozódiai 
jellegzetességeit (felkiáltó, kérdő mondatok hanglejtése). 
Az óvónő meséjéből figyelhetik meg a gyerekek, hogyan kell elképzelt vagy megélt eseményeket tagolni, 
szavakra átfordítani, epikus távolságtartással másoknak elmondani, kölcsönösen egymásra figyelni.  
Mi ez, ha nem a későbbi tanulási folyamatok megalapozása? 
 
� A zenei nevelés hangsúlyosabb jelenléte az óvodai életben. 
A zenei nevelés is – hasonlóan a többi tevékenységi formához – olyan terület, amely nem 
korlátozódhat meghatározott időtartamra. Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre, 
mondókázásra vagy körjátékok játszására. A komplex foglalkozások többcsatornás megerősítései 
segítenek elmélyíteni a gyermekek ismereteit és – érésüktől függően – lehetőséget nyújtanak 
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képességeik fejlesztésére. Az élményt nyújtó közös éneklés, körjáték, zenélés, mondókázás a 
művészeti, esztétikai és érzelmi nevelés szempontjából kiemelt jelentőségű.  
Az óvónő feladata volt: hogy a felhasznált zenei anyagot igényesen, életkornak és az adott csoport, 
egyének képességi szintjének megfelelően, elsősorban a magyar népi énekes-mozgásos játékok, 
szokások, hagyományok dalaiból, illetve a színvonalas műdalokból ünnepekhez, a 
természetváltozásához igazodóan válogassa össze. 
A rendszeres zenei tevékenységek által nyitottá tegye a gyerekeket a zene befogadására. Teremtsen 
nyugodt légkört a kedvükre való énekelgetéshez, mondókázáshoz. 
Legyen nyitott a gyermeki kíváncsiságra, ötletességre, a játékvágy folyamatos kielégítésére. 
Teremtsen megfelelő számú alkalmat a befogadás, utánzás, gyakorlás és ismétlés játékos belső 
igényből fakadó lehetőségeikre. Legyen türelmes a nehezen megnyíló gyermekekkel, és biztosítson 
folyamatos motivációt számukra. Irányításukban párhuzamosan vezérelje a tudatosság, játékosság, 
fokozatosság és a mértékletesség. Viselkedési mintákkal teremtse meg azt a bizalommal teljes 
légkört, amely támogatja a gyermekek zenei kreativitását, a művészi tehetség gondozását. 
Tervezőmunkában tudatos, célirányos, rugalmas legyen, vállalja az értékek közvetítését a szülők felé 
is. A megvalósítás folyamán törekedjen a változatosságra és az élményszerűségre.  
A fenti kívánalmak továbbra is elvárások az óvodai nevelésünk során. Ezen a területen további 
szakmai fejlődésre van szükség, belső továbbképzések, hospitálások, külső továbbképzések 
segítségével. 
 
A jó óvoda a Gyáli Tátika Óvoda dolgozói szerint: 

o családias, szeretetteljes, barátságos hangulatú, 
o biztonságérzetet ad gyermeknek, felnőttnek egyaránt, 
o biztosítja a gyermek egészséges, sokoldalú, harmonikus fejlődését, 
o változatos tevékenységekkel sokfajta élményt nyújt. 

 
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. 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, 
amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az óvodai nap folyamán adódó 
helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az 
óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretekben valósul meg. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása a közvetlen, sok érzékszervét 
foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. 

 
A csoport óvodapedagógusai saját projekttervet készítettek, így tudták biztosítani az egyéni és 
életkori sajátosságok figyelembevételét, ezáltal az öndifferenciálás lehetőségét is.  
Az óvodai élet tevékenységei egyre nagyobb kötetlenséggel történtek.  
A párhuzamos tevékenységek során több lehetőség volt felkínálva a gyermekek számára, amelyek az 
adott téma feldolgozását segítetik a gyermekek számára játékos tevékenység közben.  
� Néphagyományőrzés elemei az óvodai tevékenységek során továbbra is meghatározó volt. Az 

ünnepek, népszokások, néptánc- gyermektánc, hagyomány ápolás a gyermekek nyelvén. 
� A gyermeki személyiségfejlődésben a szokás- és normarendszer megalapozására is nagyobb 

hangsúlyt fektetünk, a szociális érzékenység fejlesztése jelentős szerepet töltött be a 
mindennapjainkban. 
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Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feladatai a óvodai élet mindennapjaiban: 
-        Érzelmi biztonságot teremtünk, nyugodt, családias, derűs légkörben.  
-       Élményekkel teli közös tevékenységek során az egymáshoz tartozás érzését erősítjük. 
-       A születésnapokat, esetleg a névnapokat megünnepeljük, a gyermekek énképének, pozitív 
önértékelésének erősítését segítjük a pozitív tulajdonságaik kiemelésével. 
-         A szociális érzékenység fejlesztése érdekében egymás tulajdonságainak elfogadására 
ösztönözzük személyes példánkkal a gyermekeket. A gyermekek pozitív, negatív élményeinek, 
gondolatainak figyelmes meghallgatásával empátiás készségünket fejleszteni. 

-         Összhangot teremtünk a gyermekek szükségleteinek 
kielégítésére és a környezet elvárásai között az erkölcsi 
érzelmek megalapozásával, pl. az igazmondás iránti igény 
kialakításával, öröm, megbecsülés érzésének 
megtapasztalásával, a tettek reális következményeinek 
elfogadásával, konfliktus-megoldási technikák 
megismertetésével, egymásra való figyelés fontosságának 
hangsúlyozásával. A vegyes életkorú csoportösszetétel 
lehetőségeit kihasználjuk az elfogadás, az alkalmazkodás és a 
segítségnyújtás területeink, pl. rendszeretetre nevelés 
(játékidőben elrakodás, öltözködés, vetkőzés); kulturált 

magatartási szokásainak kialakítása, elmélyítése (köszönés, megköszönés, felnőtt-gyermek 
megkínálása, előreengedése, stb.); erkölcsi kategóriák kialakítása (a helyes és helytelen fogalmának 
megkülönböztetése).  
-         Szociális, esztétikai érzelmek átélésére a környezet szépségének felfedeztetésével, a környezet 
szeretetére, megóvására, fenntarthatóságára neveléssel, a tisztaság, a rend iránti igény kialakításával, 
a kulturált étkezési szokások elsajátításával nevelünk. 
-         Szociális érzékenységük fejlődését változatos élethelyzetekben támogatjuk, pl. vegyék észre, 
ha társuk szomorú, igyekezzenek megvigasztalni, a játékeszközöket kérjék el egymástól, és 
türelemmel várják meg, míg társuk odaadja, társaikkal konfliktus helyzetben próbáljanak egyezkedni, 
vagy kérjenek segítséget a felnőttől, kerüljék a fizikai bántalmazást. 
-         Figyelünk arra, hogy a barátságok építő jellegűek legyenek, elsődleges a szeretet, a kedvesség, 
tisztelet, önfegyelem, kitartás, kivárás, lemondás képessége. 
-   Az önállóság, kezdeményezés és együttműködés sikerének átélését biztosítjuk minden 
tevékenységben, ami által kompetencia-érzetünket erősítjük. 
-   A természeti és emberi környezet megbecsülésére nevelünk, a természeti környezet, népművészeti, 
művészeti alkotások szépségének felfedeztetésével, különböző kulturális programokon való 
részvétellel (pl. színház, bábszínház előadás, koncert, szülőföldhöz való kötődés erősítése a 
néphagyományok ápolásával), Mihály nap, Márton nap, Lucázás, advent, karácsony. 
-   A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, a kiemelt figyelmet igénylő, illetve kiemelkedő 
képességű gyermekekkel való sajátos törődés pedagógusi hitvallásunk részét képezi. Fokozott 
figyelemmel, egyéni bánásmóddal adunk esélyt ezeknek a gyermekeknek a legoptimálisabb 
fejlődésre. 
A helyi pedagógiai programunk hatékony működtetése érdekében különös hangsúlyt helyeztünk az 

alábbi területekre:  
o a komplexitás,   
o az egyéni képességfejlesztés  
o játékba integrált nevelés 
o integrált nevelés megvalósítása 

- Napjainkban különösen aktuálissá vált a szociális értékrend közvetítésének, az érzelmi 
intelligencia megalapozásának hiteles terepe az integráló intézmény, ahol a nevelés légköre, a 
felnőttek mintája, az együttműködés kiszélesítése kihat a társadalom sokszínűségére való 
felkészülésre, az előítéletekkel szemben a méltányosság képviseletére. 
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- A sajátos nevelési igényű gyermekeknek is elfogadásra és erősségeikre épített szociális 
támogatásra van szükségük, hogy leküzdjék akadályaikat, nem csak sérülés specifikus 
habilitációs, rehabilitációs foglalkozásra. 

- A differenciált fejlesztéssel való próbálkozások eredményei és kudarcai újabb és újabb 
megoldások kereséséhez, a gyermekek egyéni sajátosságainak egyre objektívebb 
megismeréséhez vezetnek. 

- A kooperatív tanulás, a projektmódszer, a differenciálás eredményei a heterogén csoportokban 
önmagukért beszélnek.  

- A változó világ kihívásaihoz való igazodás útja az inkluzív pedagógia megteremtése, amelyhez 
az út a szélesebb és a szűkebb értelemben vett integrált nevelésen keresztül vezet. 

Figyelembe vesszük, hogy az egzisztenciális érdek érvényesüljön, amely az egyén – a gyermek, 
életminőségének megőrzését és javítását jelenti: a testi-lelki egészségét, szervezetének, 
személyiségének stabilizálását (védelmét, fenntartását, karbantartását), optimális működését, 
szükségleteinek, vágyainak kielégítését, a jó közérzetet, a jólétet, aktuális céljainak és életcéljainak 
megvalósulását, adottságainak megismerését, kibontakoztatását, érvényesítését. 
A játék értékeinek kiemelt szerepe az óvodai életünk 
tevékenységformái között.  
A játék személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése 
-   Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minél több időt, 
alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az 
elmélyült, szabad játékra. 
-   A gyerekek a játékidő alatt szabadon dönthetnek, hogy 
mivel, kivel és mit játszanak, milyen helyet választanak 
játékukhoz. A tartalmas játékhoz biztosítjuk a feltételeket, 
játékeszközöket, helyet a különböző játéksarkok 
kialakításával (babakonyha, babaszoba, építőjátékok, 
társasjátékok, puzzle, színes ceruzák, zsírkréták, festékek, 
gyurmák, ollók, különböző papírok, ragasztók, mesekönyvek, stb.) 
- A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítását, továbbfejlesztését az óvodai meséléssel, 
sétákkal, kirándulásokkal, ünnepekkel valósítjuk meg. Újabb és újabb lendületet adunk a gyermekek 
gazdag, tartalmas játékának kibontakoztatásához, pl. a hétköznapi élet szereplőinek eljátszásának 
élményalapját biztosítjuk a fodrászatba, boltba, orvosi rendelőbe, postára, polgármesteri hivatalba 
látogatással. 
- A kezdeményezett, vagy ajánlott játék során ötletet, témát kínálunk fel a gyermekek előző 
megnyilvánulásaihoz igazodva. 
-  Játékbeli szerepüket a tudatosan megengedő, támogató, biztonságot nyújtó attitűd jellemzi. A játék 
lényegét mindig szem előtt tartva a játékirányításban a közvetlenség, természetesség, figyelem, 
érdeklődés, nyugodt hangvétel, a gyermeki kezdeményezések támogatását tartjuk szem előtt. 
- Bátorító neveléssel a közösségbe való beilleszkedést a családi háttérből adódó kulturális és szociális 
hátrányok csökkentését, a lemaradások kompenzálását valósítjuk meg a játék folyamán. 
-  A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését igyekszünk megvalósítani a 
játék eszközeivel (hátránycsökkentő szerep). 
Feladataink voltak:   
- A játék feltételeinek fejlesztése, szerepjátékokhoz a csoportszobák kuckósítása, mesesarok 

kialakítása, rituálék a meséléshez. 
- Minél több élménynyújtás és tapasztalatszerzés 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.  
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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. Megvalósult szakmai fejlesztési feladatok  
Ssz  TERÜLET  Szakmai fejlesztés tartalma  
1  Egészséges 

életmódra 
nevelés  

A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, elősegítése.  
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása,  
Mozgásos programok szervezése, a gyerekek edzettségének biztosítása,  
Rendezett környezeti kultúra iránti igény felkeltése  
a gyermekek gondozása, testápolás, higiénés ellátása, 
testi szükségletek, mozgásigény kielégítésének lehetőségei; 
testi képességek fejlesztése, edzés; egészséges táplálkozás biztosítása; 
egészségi jó szokások alakítása.  
Gyermekek egészségének védelme, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés 
-   A fertőzések terjedését igyekszünk gátolni, a gyermekcsoportokban, mosdóban 
légterápiás készülékekkel, gőzölős porszívóval, többszöri szellőztetéssel, párologtatással. 
-   A gyermekek egészségi állapotát az egyéni fejlődési naplóban követjük nyomon. 
-   Egészségvédelmi szokásokat alakítjuk: a csoport legkésőbb 10.30-tól a szabad levegőn 
tartózkodik, amennyiben ezt az időjárás lehetővé teszi. 
-    A gyermekek lelki gondozásával kapcsolatos feladataink: az interperszonális 
(együttműködő) kapcsolatokban keletkező feszültségek elviselésének, megoldásának 
konstruktív kezelése; önértékelési zavarok megelőzése, a meglévő zavarok kompenzálása; 
a mentálhigiénés sérülések megelőzése, illetve feloldása, a viselkedési szinten 
megragadható tüneteket körvonalazzuk, szükség esetén szakemberhez irányítunk; szülő-
óvodapedagógus együttműködésével speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, 
lelki nevelési feladatokat látunk el. 
-   A környezettudatos magatartás kialakítása fontos számunkra, melyben elsődleges 
feladatunk a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. 
(Tervezése komplex formában „a külső világ tevékeny megismerésével” valósul meg.) 
A pszichológus és a szülő együttműködésével tudjuk szakellátás felé terelni a gyermekeket. 
Ebben az évben egy gyermekkel volt ilyen irányú tevékenység. 

2  Érzelmi 
nevelés, 
szocializáció 
elősegítése 

Olyan légkör megteremtése, melyben a kapcsolatok pozitívak, ahol mindenki jól érzi magát 
Érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képesség formálása, erősítése, a társas 
kapcsolatok alakítása  
A család és az óvoda kapcsolatának erősítése, a közösségi élet szabályainak formálása. 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek támogatása, ösztönzése.  

- óvodába lépés (beszoktatás módszere), anyás beszoktatás 
- pozitív óvodapedagógus- és dajka minta, 
- az önállóság mértéke, önérvényesítés biztosítása, 
- a másság elfogadása. 
 - közös élmények szerzése, 
- a segítőkészség alakításának feltételei, 
- feladattudat, szabálytudat fejlesztése, 
- a természet és a rend tisztelete, védelme 

3  Tevékenység 
Értelmi 
fejlesztés, 
differenciálás  

A kommunikáció,  különböző formáinak alkalmazása.  
A gyermekek meghallgatása, gyermeki kérdések támogatása, a gyermekek kommunikációs 
kedvének fenntartása,  
Az anyanyelv szépségének kifejező erejének megismertetése,  
Difer mérések a nagycsoportban.  
Kiemelkedő figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése.  
- A gyermek abban fejlődik legjobban, amiben jól érzi magát. 
- Változatos tevékenységeket kínáltunk. 
- Tevékenység-repertoárunk a gyerekek igényeihez, szükségleteihez, érdeklődésükhöz, 

kíváncsiságukhoz igazodik. 
- Ismernünk kell, mi érdekli! 
- Kezdetben a közvetlen fizikai szükségletek (evés, biztonság, mozgás, tevékenykedés,)  
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4  Fejlesztő 
pedagógia  

 A BTM-es gyerekek a Szakszolgálat szakvéleménye alapján fejlesztő tevékenységekben 
vesznek részt, melyet a gyermek óvodapedagógusa szervez, a csoportszobában a többi 
gyermekkel együtt, vagy a gyermeket a csoportjából kiemelve. A fejlődés eredményét 
dokumentálja. 
A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusa is kiviszi a fejlesztő foglalkozásra. 
 
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 közreműködése a speciális nevelésben, az együttműködés 
megvalósítása.  

5  Sajátos 
nevelési 
igényű 
gyermekek 
ellátása  

A Szakértői Bizottság által megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósítása a 
megfelelő szakember segítségével  
A csoportjában elfogadó segítő légkör kialakításával egyéni bánásmód érvényesítésével a 
gyermek egyéni fejlesztése.  

6  Játék, udvari 
játék 
tevékenységek  

Sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitás 
erősítése.  
Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartás,a a tanulni vágyás megalapozása.  

7  Művészeti 
nevelés  

A kreativitás erősítése, az óvodai programok által, a művészetekhez  
kapcsolódó kultúra fejlesztése.  
Óvodai programok szervezése, ovigaléria, adventi készülődés, mesés játszóház, könyvtár 
galéria, húsvéti kreatív tevékenység, anyák napjára készülődés verssel, tánccal, énekkel, 
Kádár Annamária mesepszichológus előadása, mesekiállítás. 

8  Mozgás  Térbeli tudatosság fejlesztése, az év folyamán a jeles napokhoz, ünnepekhez, évszakokhoz 
kapcsolódó mozgásos gyakorlatok végzése.  
Közös sportprogramok szervezése,  
Kirándulások szervezése,  
Napi rendszeres irányított testmozgás.  
Heti 40 -50 perces irányított mozgás  
Udvari játék lehetőségeinek kihasználása.  
Tradicionális testnevelés („TORNA”) helyett egészségfejlesztő testmozgás 

9  Környezettu-
datosság, 
környezetvé-
delem  

Biztosítjuk a gyermekek számára, hogy tapasztalással, utánzásos tanulással elsajátítsák a 
környezetkímélő, környezetvédő magatartást, hogy környezetüket tisztlelő felnőttekké, és 
később ezen értékek közvetítőié váljanak.  
Vegyék észre az ok- okozati összefüggéseket, a természeti környezetükben  
Megismertetjük a gyermekkel a termőföld, homok, anyag, kövek, nővények tulajdonságait.  
Felfedeztetjük a természeti értékeket.  
„Zöld Óvoda” feladatai; Föld Hete program, Madarak fák napja, amely szintén napokig tart 
élményt nyújtó programokkal. 
 
A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, legjelentősebb tevékenységek voltak. 
– különböző alkalmi túrák szervezése; 
– 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; 
– a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása; 
– csoportszoba, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága; 
– az óvodán kívüli ismeretterjesztés lehetőségeinek kihasználása; 

10  Munka jellegű 
tevékenységek  

Különböző típusú és gyermekeknek megfelelő tevékenységeket tervezünk, megismertetjük 
a munkaeszközök használatát. Kialakítjuk és fejlesztjük a munkajellegű tevékenységekhez 
szükséges attitűdöket, képességeket, készségeket (kitartás, önállóság, felelősség, 
céltudatosság).  
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Célunk: Hogy szívesen vegyenek részt a csoportjuk és az óvoda díszítésében, szívesen 
vállalkozzanak egyéni megbízatások teljesítésére, szívesen vállalkozzanak egyéni 
teljesítésre. Naposi feladatok, csoport kiskertjének tavaszi ébresztése, gondozása. 
-  E tevékenységet is a játékosság hatja át, így öröm, pozitív viszony, önkéntesség is 
jellemzi. 
-  A munka a külvilág, szűkebb környezetünk megismerésének újabb színtere, ezért a 
gyermeki próbálkozásoknak teret és kellő időt adunk, hogy maguk fedezhessék fel, 
gyakorolhassák a különböző munkafogásokat, célszerű cselekvéseket. Ezekhez a 
gyermekek számára biztonságos és esztétikus eszközöket biztosítunk. Pl. napos kötény, 
seprű, lapát, öntözőkanna, stb.         
‐ A gyermeki munka értékelésénél a pozitívumokra támaszkodunk, elismerve a gyermek 
saját maghoz viszonyított teljesítményét. 
-  A közösségért végzett munkát szorgalmazzuk, pl. terítés, csoport rendjének kialakítása, 
felelősi rendszer, foglalkozás előkészítése, egymásnak nyújtott segítség. 
-   A saját személyiségükkel, környezetükkel kapcsolatos munkatevékenységekben 
fokozatosan várjuk el az önállóságot, kitartást, felelősségérzetet. Törekszünk arra, hogy a 
gyermekkel bizalmat sugárzó személyes kapcsolatban ismertessük meg személyes 
szükségleteihez kapcsolódó feladataikat. 

11  Cselekvő-
felfedező 
tanulás- 
szervezés  

Biztosítjuk a sok érzékszervvel foglalkoztató tapasztalást, felfedezés, lehetőségét.  
Projekt módszer egyre gyakoribb alkalmazása. 
A gyermekek érdeklődésére épített változatos tevékenységek biztosításának 
feladatai: 
‐   A gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát kielégítjük a játékszituációkban rejlő 
lehetőségek felismerésével és kihasználásával. 
-         Az élményszerű tapasztalatszerzés, komplex tevékenységek alkalmával 
készségeiket, képességeiket sokoldalúan fejlesztjük. Pl. énekes játékok, mondókák 
mozgással kísérése, illetve vizuális tevékenység közben versek, dalok, mondókák 
felidézése. 
-     A valamilyen képességterületen kiemelkedően tehetséges gyermekeket ösztönözzük 
kreativitásukat kibontakoztatására, megismerési, alkotási vágyunk kiélésére. Segítjük őket 
a változatos helyzetek megoldásában sokféle játékos tevékenység, problémahelyzet 
teremtésével, gazdagító programokban, projektekben való tevékenykedés felkínálásával. 
A szülőkkel, logopédussal, fejlesztő pedagógussal szoros együttműködést alakítunk ki a 
tehetségígéretek fejlesztése érdekében. Kísérletező, felfedező tevékenységeikhez megfelelő 
eszközöket biztosítunk, pl. nagyítók, térkép, természeti könyvek, hangszerek, bábok, 
díszlet kellékek, festékek, stb. Tevékenységeiket a csoporton belüli természetesen adó 
helyzetek kihasználásával biztosítja az óvónő által készített tematika, pl. kreatív mozgás, 
tánc, barkácsolás, dramatizálás, közös zenélés, „meseírás”. 
 
 
A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
-   A szervezett és spontán tanuláshoz szükséges támogató környezetet teremtünk: élményt 
nyújtó tevékenységek közötti váltás lehetőségével, gazdag tárgyi környezettel, változatos 
helyszíneken történő tevékenységekkel. 
-   Az énképet, önismeretet, önértékelést megalapozzuk, fejlesztjük, a személyre szabott 
pozitív értékeléssel általunk és a dajka nénik által is. 
-   A szociális tanulás lehetőségeit megteremtjük, minden élethelyzetben tudatosan 
kihasználjuk pozitív hatását. 
-    A különböző képességek fejlesztéséhez a minden érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, 
a felfedezés lehetőségét megteremtjük, a kreativitás ösztönzése elsődleges feladatunk. 
-    A mozgást és a játékosságot előtérbe helyezzük. 
-     Ezt a tevékenységet az óvodai élet minden területén megjelenítjük: megvalósul 
utánzással, illetve spontán módon, de az egész személyiség fejlődését célozza, támogatja, 
nem szűkül le ismeretszerzésre, hanem az óvodai élet egészét áthatja természetes és 
szimultán környezetben egyaránt. 
-     Azokat a feltételeket biztosítjuk, amelyek révén a tanulási tevékenységet a gyermekek 
örömmel és önként vállalják fel. 
-     Tevékenységeinkben megjelenik az öröm, a humor, belehelyezkedünk a gyermek 
érzéseibe, együtt éljük velük a tevékenységeket, eseményeket. 
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12  Anyanyelvi 
nevelés, 
kommunikáció  

Feladatunk az anyanyelv szépségének, fejező erejének megismertetése, beszéd észlelés, 
beszédértés, fejlesztése. Önkifejezés megalapozása a helyes nyelvhasználattal.  
-         A pozitív beszélő környezet megteremtésével a gyermekek természetes közlési 
vágyát erősítjük, kapcsolatteremtő beszédkészségét fejlesztjük; a környezetükből származó 
tapasztalatokat, élményeket beépítjük a nevelés, fejlesztés tartalmába. 
-         A játékosságot tudatosan alkalmazzuk az anyanyelvi nevelés során, pl. anyanyelvi 
játékok, drámajáték, bábjáték. 
-         Az egyéni szükségletek megfogalmazását, kifejezésének módját segítjük. 
-         Beszédkedvüket felkeltjük: bátran, gátlások nélkül merjenek beszélni a gyermekek, 
lehetőségeket biztosítunk a spontán beszélgetésre a nap folyamán. 
-         Szókincsüket bővítjük, a nyelvtanilag helyes beszédre ösztönözzük. Önálló 
mondatalkotásra késztető játékok mindennapos alkalmazásával nyelvi 
kifejezőképességüket fejlesztjük. 
-         Az anyanyelv fejlesztését, a kommunikáció különböző formáinak alakítását az 
óvodai dolgozók helyes mintaadásával, a szabálykövetéssel valósítjuk meg. 
-         A beszédfejlődésben, hangképzésben való lemaradások, hiányosságok felismerése, 
kezelése érdekében szakember segítségét kérjük. 

13  Tehetség-
gondozás  

Angol, barkács, játékos matematika, néptánc  tehetség műhelyben tevékenykedhettek azok 
a gyerekek, akik kiemelkedő képességekkel rendelkeznek valamely területen, vagy 
különösen érdeklődnek valamilyen tevékenység iránt.  

14  Közösségi 
nevelés  

Célunk: a gyermek közösségbe, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, melynek 
során megtanulja, megismerni önmagát, társakhoz  
való viszonyát és elsajátítja az együttélés szabályait.  

15  IKT 
alkalmazása  

Célunk, hogy az IKT alkalmazása nagyobb teret nyerjen a nevelőmunkánkban, fontos a 
fejlesztő eszközök rendszeres használata, a digitális technika alkalmazása.  

 
 a gyermek személyiségfejlődésének alakulásában, a modell értékű kommunikáció, bánásmód, 

viselkedés az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek között - továbbra is kiemelt figyelmet 
kell fordítani erre a feladatra. 

1.3.2. A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  

 
Differenciálás alapelvei figyelembe véve az alábbiak voltak a feladatunk:  
    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) 
   A pedagógiai hatásnak az egész gyermeki személyiségre kellett hatni (testi, lelki –értelmi, 

érzelmi, akarati -, szociális személyiségszférára) 
   A tevékenység során a gyermek számára az önmegvalósítás lehetőségét kínálta. 
   Humanisztikus gyermekszemlélet érvényesült: bizalom a gyermek iránt, tisztelet, elfogadás, 

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

   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) 
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 Tehetséggondozás 
 
Az óvodai nevelés folyamán középső és nagycsoportban már bizonyos jelek alapján a 
tehetségígéretes gyermek megmutatkozhat.  
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 kis személyiség elérése. 
Céljaink voltak:                      

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

Feladataink: 
- Helyi programunk szellemisége alapján a kiemelkedő képességű gyermekek diagnosztizálása. 
- Képesség struktúrájának feltérképezése. 
- Az egyéni szükségletek, kiemelkedő képességek fejlesztése: tempó, tartalom szerint sokféle 
tevékenység-kínálat – más művészeti területek bevonásával, úgy, mint zene, mozgás, tánc, 
improvizáció. 
-  Együttműködő, barátságos, interaktív, elfogadó, támogató légkör kialakítása. 
- Pozitív érzelmek keltése által, a belső Én kivetítésének elősegítése az egészséges 
személyiségben. 
- Pozitív Én tudat erősítése. 
- Segíteni a szülőt tehetségígéretes gyermekük nevelésében. (felhívni a szülők figyelmét az alul – 
és túlterhelés veszélyére). 
- Meggyőződésünk, hogy az a gyermek, aki az óvodában lehetőséget kap az önkifejezés 
különböző formáinak átélésére, megismerheti az önfeledt bábjáték, drámajáték örömét és 
szabadon, gazdag fantáziával játszhat, felnőve sokkal fogékonyabb lesz majd arra, hogy alkotó, 
kreatív emberré váljon. 
- Tehetséggondozó programunk akkor éri el fejlesztő hatását, ha a gyermek befogadóból maga is 
előadóvá válik, s az élmény, az együttes tevékenységek hatására játékában, nyelvi kifejező 
készségében, egyéb esztétikai, művészeti területeken is fejlődés tapasztalható. 
 

 
 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 gyógypedagógusa: Klausz Károlyné látja el az óvoda BTM-es gyermekek 
fejlesztését. 
A logopédusunk és a pszichológusunk rendkívül jó szakemberek, a közösség lelkes tagjai, nagyon jó 
kapcsolatot tartanak fent az óvodapedagógusokkal. Folyamatos a szakmai konzultációt, a csoportokra 
vonatkozó esetmegbeszéléseket tartanak, ami sok segítséget jelent az óvónőknek a gyermekek 
személyiségfejlődésében. 
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1.3.2.1. Logopédiai ellátás az óvodánkban 

Dr. Arányiné Mócsán Mária – gyógypedagógus - logopédus az óvodánkban. 
Nagy szakmai felkészültséggel, végtelen gyermekszeretettel rendelkező, szakember.  
Beszámolója a dokumentum 3. sz. mellékletét képezi 

1.3.2.2. Pszichológiai ellátás az óvodában  

Jeney Andrea két éve van 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. 
Beszámolója a dokumentum 4 sz. mellékletét képezi. 

1.3.2.3. 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,)  

 
A korszerű mozgásfejlesztés, a fejlődésközpontú mozgás volt a fő feladat. 

- A természetes mozgáskedv megőrzése. 
- Élményt nyújtó, teljes személyiségre ható fejlesztés (minden gyermek egyéni fejlődést 

mutat). 
- Pozitív kompetenciaérzet kialakítása („Meg tudom és meg is akarom csinálni!”).  
- A gyakorlással tanulható és fejleszthető elemekre, funkciókra való koncentrálás, teljesítmény- 

és versenykényszer nélkül. 
 
Az óvodai testnevelés valódi célja volt: 

A gyermeki személyiség fejlesztése mozgásos tartalmakon keresztül, a funkcionális megértésre 
törekedve.  
Ennek eredményeként a fizikailag aktív életvitel tartós magatartássá válik felnőttkorban is  
Az ehhez szükséges tudás, készségek és meggyőződések elsajátítása.  

 
A mozgáskoncepciók feldolgozásának alapelveit vettük figyelembe. 

- Megfelelő hatékonyságú tevékenység-szervezés.  
- Differenciálás.  
- Újszerű felépítési formák. 
- Hatékony foglalkoztatási formák.  
- Fejlődésközpontú módszerek.  

 
A spontán, a szabad játék keretében végzett mozgásos tevékenységek az önálló, felfedezéses 
tanulással, kísérletezéssel formálódó természetes mozgások fejlődése mellett a gyermek egész 
személyiségfejlődésével közvetlen kapcsolatban állnak. 
 
 
 
 
 

 17



Gyáli Tátika Óvoda – 2015 - Beszámoló 

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

feladata  
Megvalósulás 
módja  

gyümölcsnapok szervezése  gyümölcsök előkészítése  heti 1 alkalom  
friss ivóvíz biztosítása a csoportban  poharak, friss víz biztosítása  minden nap  
levegőzés  nevelőmunka segítése  napi  
élményszerző séta  nevelőmunka segítése  heti  
erdei óvoda megszervezése  Pillangó csoport 

Nagyné Nyíri Mária óvónő 
Winkler Edit óvónő 
Nagy Tiborné – dajka 
Nyiri Gabriella - dajka 

Pillangó csoport 16 
gyermekkel 

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 közvetlen 
környezet 
szépítése, 
óvása, 
esztétikája  
 

A sziklakert, fűszernövénykert 
gondozása,  

Nevelőmunka segítése, eszközök 
előkészítése, szárításhoz  

folyamatos  

Hulladék anyagok felhasználása 
barkácsoláshoz  

Nevelőmunka segítése, 
szerszámok előkészítése  

folyamatos  

A környezetben történő vizsgálódás 
megszervezése  

Eszközök előkészítése a 
vizsgálódáshoz  

A tervezőmunka 
szerint  

Könyvtárlátogatás - könyvkölcsönzés  Szervezési feladatok segítése  Középső és 
nagycsoport  

Megfigyelések a séták, kirándulások 
alkalmával  

Szervezési feladatok segítése  Minden csoport  

Környezet  
védelem a 
tanulás  
területén  

Korszerű pedagógia módszerek 
alkalmazása  

Szervezési feladatok segítése  Negyedévente 1 
téma projektben 
történő 
feldolgozása  

Takarítási Világnap  Szeptember 
Víz világnapja  03.22 
Föld napja – Föld hete megvalósítása 04.22 
Állatok napja –  10.04 

Jeles napok  
 

Madarak és fák napja  

Szervezési feladatok segítése  

05.10 
Marketing  
 

A programok honlapon történő 
megjelenítése  

 Felelős: Oláhné Sz. 
Tünde 
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1.4. Az év során megvalósult mérések  
 

Az alábbiak szerint történik évek óta a gyermekek mérése, megfigyelése, a gyermekek 
fejlesztése érdekében. 

Mérési naptár 
Hónap Kiscsoport Középsőcsoport Nagycsoport 

Artikulációs vizsgálat 

 
   

   
 E

ls
ő 

fé
lé

v 

A gyermekek fejlődését 
nyomon követő 
dokumentumok, 

személyiséglapok  
BESZOKTATÁS 

 

Finommotoros 
koordináció fejlettségének 
mérése. 
Emberábrázolás – 
Családrajz 
/Goodenoug/ 

- Finommotoros koordináció 
fejlettségének mérése: 
Rajzkészség mérése 
Családrajz 
- Kognitív képesség vizsgálat: 
rövid DIFER 

 
M

ás
od

ik
 f

él
év

 

 
Neveltségi szint mérése 

- minden gyerekről kérdőív 
kitöltése 

- diagnosztikus 
helyzetfeltáró értékelés 

 

 
Értelmi képességek 

mérése 
/rövid DIFER – 
diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer 

- Neveltségi szint mérése 
- lezáró, szummatív értékelés 

/lehetőséget ad arra, hogy a folyamat 
legelején feltárt neveltetési szintet 

összehasonlíthassuk a záró értékekkel, 
mutatja a neveltségben bekövetkezett 
változást, láthatóvá teszi a hozzáadott 

értékeket is. 
- Értelmi képességek mérése 

 rövid DIFER – diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer 
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1.5. Az intézmény szabadidős tevékenysége  
 
Minden csoport évente egy alkalommal megy kirándulni. A szülők is szívesen kísérik el a 
gyermekeiket. 
 
A következő helyekre jutottak el gyermekeink a 2015/2016-os nevelési évben: 

o Természettudományi Múzeumba 
o Kispest Tűzoltóság 
o Hűvösvölgyi Kisvasút 
o Hollókő  
o  Bálint Ágnes mesemúzeumba  
o Fővárosi Állatkert 
o Dabasi Tanyán  
o Sehol Sziget Élménypark 

Gyakran szerveznek a csoportok olyan sétát valamelyik családhoz, ahol baromfi udvart tudnak 
megtekinteni. 

Az almáskertben a Klapka épület minden csoportja részt vett az almaszüreten. 

Az őszi szőlődarálás, préselés az óvoda udvarán, külön élmény a gyerekek számára, ehhez 
kapcsolódó népi játékok maradandó élményt és játékos tapasztalatszerzést biztosítanak. 

A meghívott zenés műsorok szintén változatos élményt biztosítanak a gyermekeknek. 

 

Erdei óvoda 

- Kétbodony – egy hetes ovis tábor – június 22-26-ig - a 
Pillangó csoport gyermekei részvételével, szintén rendkívül 
jól sikerült. 
Fontos a kíváncsiság ébrentartása, a rácsodálkozás 
örömének megosztása, közös élmények megélése.  
A tudatos nevelő magatartás a lehetőségek megteremtéséhez 
szükséges. 
Az erdei óvoda, az óvodai nevelésünk kiegészítője. Nevelésünk 
minden területét érinti, tehát „komplex pedagógiai vállalkozás”. A 
környezeti nevelés speciális színtere. A 6-7 évesek számára, 3 
napra szervezett program együttes. 
Célja: 
Természeti környezetben, óvodapedagógusok irányítása mellett a 
gyerekek tapasztalathoz juttatása élményszerű, komplex 
cselekvéseken keresztül. 
A természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív 
beállítódás kialakítása, erősítése /növények, állatok, szeretete, 
tisztelete, védelme, környezeti értékek megóvása – 

környezetvédelemre nevelés/. 
Kommunikációs képesség, együttműködés fejlesztése. 
A természeti valóság sokoldalú megközelítése- a szó-, a kép- cselekvés egységében. 
Feladat:  
Olyan viselkedésformák gyakorlása, melyek segítségével elsajátíthatják az élő természet megfigyelésének 
módját. A természettel való szoros együttlét megtapasztalása.  
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A természet iránti kíváncsiság ébren 
tartása, a rácsodálkozás örömében való 
osztozás. 
A gyerekek közötti kapcsolat erősítése, az 
együttérzés, az empátia fejlesztése, az 
együttműködési készség fokozása. 
Olyan ökológiai szemlélet megalapozása, 
mely lehetővé teszi, a „természetben 
mindenre szükség van” elv elfogadását.  
Olyan aktivitásra, felelős cselekvésre 
nevelés, amelyben legfontosabb elv az 
élet védelme, tisztelete. A természetbarát 
magatartásforma gyakorlása. 
Az erdei óvoda tevékenységei: 
Az erdei óvodai program összeállításakor 
a PP-ban szereplő és megfogalmazott 
célokhoz azonosulva a megvalósításig, fő 
feladat szerinti tervezést kíván pl: 
Gyarapodjanak ismereteik a problémahelyzetek 
feltárásával, az ok-okozati összefüggések 
felfedezésével, a természet körforgásának 
megismerésével.  
Az egymásról, a növényekről, állatokról való 
gondoskodással, a szelektív hulladékgyűjtési 
kultúra megalapozásával felértékelődjön 
tudatosságuk, felelősségérzetük, értékmegóvó 
magatartásuk.  
Mozgásos játékukban fejlődjön az erő, kitartás, 
bátorság, saját korlátjaiknak megtapasztalásával fejlődjenek személyiségjegyeik.   
 
1.6. Az éves munkaterv teljesítése – közös tevékenységek 

1.6.1. Nevelés nélküli munkanapok 
 
Nevelés nélküli munkanapot keveset tartottunk, két csoport gyerek mellet elég körülményes. 
Hiába tettük ki a felmérést sok szülő kéri a gyermekek elhelyezését.  

Nevelés nélküli munkanapok 
Ideje: Megnevezése: Témája 

 
2015.08.31.  

2015/16 nevelési 
évnyitó értekezlet 

2014/15 nevelési év tapasztalatai 
2015/16 nevelési év feladatai 

- Munkaterv megbeszélése, elfogadása 
2016. január 22. - Alkalmazotti 

Lendvai Lászlóné 
intézményfejlesztő 
minőségügyi szakértő 

-  „A dajka a pedagógus jobb keze" 
- Intézményi Önértékelés 

 

2016.03.10. Kádár Annamária 
mesepszichológus 
előadása 

A mese köré építettük a pedagógus hetet. 
„Mesékről, mesélésről és az érzelmi intelligencia fejlesztéséről 

gyermekkorban” c. előadása, valamint  
az óvoda dolgozói által készített mesekiállítás 

 
2016. 05. 20 kirándulás Székesfehérvár 
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1.6.2. 2015/2016 nevelési év megvalósult eseményei 
 

Eseménynaptár 2015/2016 nevelési év  

esemény Feladat megvalósítása felelősök  

Faliújságok – hírek, 
Információk a szülők felé 

A faliújságokon az információk aktualizálása 
Honlap aktualizálása 
Folyosó, előterek díszítése az évszaknak-, ünnepnek 
megfelelően 
Bartók épület – dekoráció – Sőtérné Gy. Kriszti 

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

Délutáni foglalkozások Szervezés - időbeosztás Fejes Mária 
Nyugdíjas klubhoz 
látogatás – köszöntés 

 Kapcsolattartás:  
Bekapcsolódik: Pillangó, Méhecske, két Micimackó 

Lukovszkiné K. Lívia 
Méhecske csoport 

Gyermekvédelmi felmérés: 
 

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek 
feltérképezése, szükséges lépések, szept.-20-ig leadni a 
csoportok felmérését. Éves terv elkészítése 

Óvónők – 
Winkler Edit 
- Tóthné F. Melinda 

Logopédus -  
Fejlesztőpedagógusok 
Pszichológus- 
tevékenysége  

Felmérés – nyilatkozatok.  
Időbeosztás elkészítése. 
Zökkenőmentes munka biztosítása. 

Óvodavezető –  
Az óvoda szakemberei. 
 

Gyermekbiztosítás –
fényképezés 

Időegyeztetés – adminisztráció - lebonyolítás Kovács Istvánné 

Mérés- értékelés 
Munkaközösség 

Éves tervek elkészítése 
Folyamatos munka megvalósítása 

Nagyné Ny. Mária 
Kovács Istvánné 

Pályázat figyelő Internet figyelése -  Honlap aktualizálása Oláhné Sz. Tünde 
Zenés műsorok az 
óvodában  

A programok megszervezése, lebonyolítása 
 

- Oláhné Sz. Tünde 
- Bikkiné T.Anna 
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esemény Feladat megvalósítása sök  felelő

Őszi kirándulások zervezés – lebonyolítás óvónők 
Almaszüret 

S
 

Okt. 23. Nemzeti ünnep Megemlékezés, csoportok összefogása, díszítés. Méhecske 
Kapcsolattartás az 

seny –  

s – részvétel megszervezése 

illangó és a Süni csoport kéri 
Lukovszkiné Kiss Lívia intézményekkel 

Zrinyi Iskola – 
 Ovis váltóver

Programokról tájékozódá
Tornaterem beosztás: 
P
 

Nagyné Nyíri Mária 

Nyílt napok   Tájékoztatás, lebonyolítás Minden csoport  
Mikulás  
Dec.6   

a meghívása közös Mikulásra 

- Méhecske csoport Bartók épület: - bábjáték 
Óvónők bábelőadása a bölcsődések meghívása - 
szervezés  - Bartók Iskol

Mikulás – a felnőtteknek zervezés lebonyolítás  zető – Közalkalmazotti 
december 

S
 

óvodave
Tanács 

Adventi készülődés nepi hangulat teremtése – díszítés – Süni csoport 
Szülők bevonása 

Szervezés – ün
lebonyolítás. 

Farsang – gyerekeknek 
et:  

és, díszítés – rendezés. 
Bartók épület – farsangi hét 

Pillangó csoport 
Klapka épül
Február 16 

Szülőkkel nyíltnap – szervez

Nemzeti ünnep 
 15. . 

Bambi csoport 
Március

Megemlékezés,  
díszítés, koszorúzáson részvétel

Húsvét ányok Bambi csoport Dekoráció – néphagyom
Ötletek épületi szinten 

Iskolaérettségi vizsgálat 
ma 

 előkészítése – kapcsolat a Nevelési 
 óvónők/ Szülők fóru

Írásos anyagok
Tanácsadóval 

óvodavezető –  
/nagycsoportos

F
 

i ovis nap program összeállítása, 

ulás - Rajzverseny 

átyókné Jutka,  
 

öld Hete Természetvédelm
megszervezése 

- „szeretünk Föld!   
- „ A mi kiskertünk „- növényóvoda 
- közlekedjünk környezettudatosan! Kerékpár l az 

óvodába – kerékpár felvon

- Fejes Mária 
/M

Anyák napja Nyílt napok – a csoportokban Az óvoda dolgozói 
Madarak és fák napja Az óvoda udvarán játékok, állomások szervezése 

nde  
Lukovszkiné K. Lívia 
Szatmáriné O. Tü

Évzárók Felkészülés szervezés – megvalósítás voda dolgozói Ó
Pillangó csoport – tábor Június 22-26-ig  

1.6.3. Ünnepek, hagyományok  

nnepeink: 

n a Mikulás érkezése előtt bábszínházi előadást láthattak a 

m Alapítvány programjaival 

got minden gyermek a Mikulástól kaphatta meg, akik énekekkel, és versekkel 
öszöntötték Őt. 

n kapják 
k az éves „játékpénzt”, az óvónők maguk szerzik be a kívánt játékokat a 

soportoknak. 

 
Ü
 
Mikulás: December 6. közelébe
gyermekek a Bartók épületben. 
A Klapka épületben Mikulás előzetes volt a Mosolybirodalo
kiegészítve az óvónők által készített meglepetéseken kívül. 
A Mikulás csoma
k
 
Karácsony: Adventi készülődés a szülőkkel közös ajándékkészítés. Ebben az időszakba
meg a csoporto
c
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Farsang: Nyílt nap a szülőkkel délelőtt.  
Az óvónők a csoportokban mókás versenyjátékoka
terveznek és játszanak a szülőkkel, gyermekekkel

t 
 

süteményekkel 

p az udvaron Kiszebáb égetésével űzzük el a 

ölnivel meglocsolják a lányokat, amiért apró kis édességet kapnak. 

pon az Édesanyákat, Nagymamákat szívhez szóló műsorral és apró 

rténeteket adnak elő, vagy népi játékokkal összeállított – Pünkösdölőt, 
Lakodalmast. 

yok, 
ünnepek  

s csoportonként, főként külsőségekben  

z 
ortosokkal kimennek az 

ó, faliújságok érzékeltetik a gyermekekkel az ünnep hangulatát. 

együtt. Felvonulással mutatják be a jelmezeiket.  
A szülők üdítővel, gyümölccsel, 
kedveskednek a gyermekeknek. 
Másna
telet. 
Húsvét: Már az ünnepet megelőző időszakban 
folyamatosan készülünk (tojásfestéssel, díszítéssel, 
locsoló verssel), és meglepetés is vár rájuk. Húsvét 
utáni napokban tartjuk a locsolkodást. A fiúk illatos 
k
 
Anyák napja: Ezen a na
ajándékkal köszöntjük. 
Évzáró, nagyok búcsúztatója: Ilyenkor az év folyamán tanult versekből és énekekből 
összeállított tö

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A társadalmi 
hagyomán

Október 23.  
megemlékezé
Március 15.  
Az óvónénik a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően ehhez az ünnephe
tartozó jelképeket készítenek a gyermekekkel. Nagycsop
emlékművekhez és elhelyezik az elkészített jelképeket. 
A dekoráci
Június 4.  
Nemzeti Összetartozás Napjával kapcsolatos megemlékezés  
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(a trianoni békediktátum évfordulója) Séta a Székely kapuhoz 
1.7. Pedagógus előmeneteli rendszere 

észítését.  

ti rendszerrel kapcsolatos intézményi teendők megismerését, praktikus 

élküli munkanapok keretében, együtt előadó közreműködésével dolgoztuk fel a 

anságban dolgoztunk az önértékelési 

nok, a módszerek kiforratlanok, a 
ndelkezésünkre álló idő, energia, erőforrás pedig kevés!  

ési és értékelési módszereken 
gesnek tekinthető folyamat.  

ábbiak:  

lése  

n immár harmadszor módosultak az intézményi önértékelésnek a hivatal 

zettségeknek eleget téve, elkészítettük intézményünk önértékelési 

zést, de nem vállalta a mesterpedagógusnak kötelező feladatokat, 

velés nélküli munkanapon, 
Lendvai Lászlóné, szintén hiteles, érthető előadást tartott a témában. 

, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 

ség 
yamatos értékelése, elemzése 

oblémamegoldás 

 
  2015/2016. nevelési év kiemelt pedagógiai feladatának tűztük ki,  
 Intézményünk Önértékelési Programjának (5 éves) elk
 A minősítési eljárásra való felkészülés támogatását.  
 A tanfelügyele

előkészítését.  
Nevelés n
témákat.  
Az elmúlt néhány hónapban meglehetős bizonytal
minősítési-tanfelügyeleti hármas rendszer szorításában.  
Azt láttuk, hogy az ellenőrzési rendszerek bizonytala
re
 
Önértékelési Programunk létrehozása  
Az intézményi önértékelés a jogszabályok által elrendelt adatgyűjt
alapuló, lényegében országosan egysé
Az önértékelés területei az al
 a pedagógus önértékelése  
 az intézményvezető önértéke
 az intézmény önértékelése  
Minden pedagógus önértékelésére ötéves gyakorisággal kerül sor, míg az intézményvezető 
önértékelési feladatait vezetői megbízatásának második, vagy negyedik évében kell elkészíteni. 
Ebben a nevelési évbe
által előírt szabályai.  
A jogszabályokban előírt kötele
rendszerének dokumentumait.  
Ebben a nevelési évben egy minősítési eljárás volt az óvodában, valamint Bikkiné Teréki Anna 
elvégezte a szakértői továbbkép
így továbbra is PEDII. maradt. 
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 továbbításával igyekeztem elérni, hogy 
megfelelő módon kapjanak információt a törvényi előírásokról, melyek befolyásolják a szakmai 
életüket, valamint időben tudjanak felkészülni a teendőkre. A ne

1.7.1. A pedagógus értékelésének elemei a pedagóguskompetenciák 
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, módszertani felkészültség 
2. Pedagógiai folyamatok
3. A tanulás támogatása 
4. A tanuló személyiségének fejlesztése; az egyéni bánásmód érvényesülése; a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
tanuló többi gyermekkel, tanulóval 
megfelelő módszertani felkészültség 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; esélyteremtés; nyitottság a 
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre; integrációs tevékenység; osztályfőnöki tevékeny

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének fol
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, pr
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás 
Az intézményi ellenőrzésre szintén fel kell készülnünk, melynek a pedagógusok minősítő eljárásában 

 jelenteni számomra. 

gvalósítását. Újabb törvény, újabb pedagógus önértékelési eljárás időbeosztását vonta 

ítettek abban, hogy a kollégák 

oda nevelőtestületének körében igen szép számban vannak  

. január 1-től  

letben: 3 (+1 fő okt.4-én lesz a minősítési eljárása) és a logopédus. Nagyon bízunk benne, 

tve az óvodának már van némi tapasztalata a minősítési eljáráshoz 
apcsolódó feladatokról. 

 

is jelentősége van.  
A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés is újabb kihívást fog
A dokumentumok 2015. szeptember 14-ig elkészültek. 
A 2015/16 nevelési évben a tanfelügyeleti eljárások kiírása és visszavonása érvénytelenné tette a 
tervezet me
maga után. 
Elég sok minősítési eljárásban vetem részt szakértőként, valamint vezetői tanfelügyelet során is 
szereztem tapasztalatot. A megszerzett tanulmányok, tapasztalatok seg
felkészítése eredményes, sikeres minősítési eljárást vonjon maga után. 
Elmondhatjuk, hogy a Gyáli Tátika Óv
1 fő mesterpedagógus – óvodavezető 
PED II fokozatban 2017
Bartók épületben: 4 fő 
Klapka épü
hogy 5 fő. 
Összesen: 9 fő 
A fentiekből következte
k

2. 2016/2017 nevelési év feladatai 
 

ési Program megvalósítása 

Z INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZERKEZETE 
 

2.1. Intézményi Önértékel
 
A

 Terület Feladat Időszak 
  1. intézményi 

önértékelés rtékelési feladatok, 
5 éves ciklus Átfogó Évente és összegzően megfigyelendő, 

értékelendő területek, é
felelősök meghatározása. 
Megfigyelendő, értékelendő területek, 
értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 

évente 2. Intézményi Önértékelés 
 

elési feladatok, felelősök 
5. évben Összegzően megfigyelendő, értékelendő 

területek, érték
meghatározása. 
Megfigyelendő, értékelendő területek, 
értékelési feladatok, felelősök meghatározása. 

évente 

Összegzően megfigyelendő, értékelendő 
területek, értékelési feladatok, felelősök 

2. évben 

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

4. évben 

meghatározása. 

3. Vezetői önértékelés 

elési feladatok, felelősök 
5. évben Összegzően megfigyelendő, értékelendő 

területek, érték
meghatározása. 

  3. ógus 
önértékelés elési feladatok, felelősök 

meghatározása. 
pedagógu rtékelés 

illetve tanfelügyelet. 

Óvodapedag Összegzően megfigyelendő, értékelendő 
területek, érték

5 évente 1x valamennyi 
óvodapedagógusra kiterjed 

minősítési eljárásban részesült 
snak nincs 3 évig öné
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AZ INTÉZMÉNYI ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV SZERKEZETE 
 

 Terület 1. Feladat 2. Feladat 
1. Óvodapedagógus 

önértékelés 
Adatgyűjtési feladatok, felelősök, határidők   Önértékelési feladatok,  

kérdőívek, határidők   
2. Vezetői önértékelés Adatgyűjtési feladatok, felelősök, határidők     Önértékelési feladatok,

kérdőívek, határidők   
3. Intézményi 

nértékelés 
 

Adatgyűjtési feladatok, felelősök, határidők     
kérdőívek, határidők   Ö
Önértékelési feladatok,

 
2.2. A tanfelügyeleti ellenőrzési folyamatára való felkészülés: 

tunk értesítést. 

ézségek, hátrányos 
alósítása,  

nak segítése, a felzárkóztatás,  

atban alkalmazott módszerek megfelelősége,  
 a kommunikáció és a szakmai együttműködés. 

gusok, a szülők, a fenntartó és a 
űködtető közötti kapcsolatépítés sikerességére, minőségére.  

lhet sor intézményellenőrzésre, ahol már legalább a 

 egész 

gus munkáját 
 

knak, a gyermekcsoport 

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

 

 
Előre láthatólag nem lesz pedagógus tanfelügyelet, legalábbis eddig nem kap
„Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik:  

 a gyermekek személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási neh–
helyzet, sajátos nevelési igény csökkentése, az esélyteremtés megv

– a tehetség, képesség kibontakozásá
– a pedagógiai folyamat tervezése,  
– a pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,  
– a nevelési- ismeret-szerzési, tanítási-tanulási folyam
–
 
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 az intézmény stratégiai vezetését 
és operatív irányítását. Emellett a vizsgálat kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, 
minőségének mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagó
m
 
Az intézményellenőrzés legfontosabb területei az említetteken túl a pedagógiai program 
megvalósítása, az együttműködés, a munkamegosztás, a gyermeki személyiségfejlesztés 
eredményessége és a partnerek elégedettsége. Ugyanakkor az intézményellenőrzés a pedagógusok 
ellenőrzésére épül, az intézményértékelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó pedagógusokat 
korábban hogyan értékelték. Ezért csak ott kerü
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 követő 
interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél 
felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az
intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.” 

A dokumentumelemzés célja, hogy a tanfelügyelet meggyőződjék arról, hogy a pedagó
előre tervezetten, az Óvodai nevelés országos alapprogram előírásainak, az intézmény
sajátosságainak, pedagógiai programjában megfogalmazotta
jellegzetességeinek összehangolásával tudatosan végzi-e.” 
(A
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2.3. Zöld Óvoda címet 2. alkalommal is elnyertük. 
 
E területen további feladataink: 

- Partnerek keresésével a kapcsolatrendszer bővítése, céljaink megvalósítása érdekében.  
-  „Zöld jeles napok” köré csoportosítva több közös környezetvédelmi játszó délelőtt a 

szülőkkel, melyek a közös élményen kívül a környezeti nevelést szolgálja. 
- Erdei-, vízparti túrák szervezése. 
- Marketing tevékenységet végezni az eredményeink, programjaink megismertetéséért. Zöld 

Faliújságon és a honlapunkon, valamint a Gyáli újságban. 
- Tárgyi eszközállomány folyamatos fejlesztése, pályázati lehetőségek keresése. 
- Támogatók, szponzorok keresése. 
- Továbbképzéseken való részvétel a környezeti témában. 

 
2.4. 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. A folyamat az adódó helyzetek kihasználhatóságára 
épülő, a célokban és tevékenységekben rugalmasabb megközelítést vállaló, élményszerű, 
élethelyzeteket feldolgozó tevékenység.  
Kiemelt szempontok: 
- tevékenységközpontú ismeretszerzés; 
- személyre szabott készségfejlesztés; 
- önálló döntésekre való buzdítás; 
- szabad döntés, választás felelősségének megtapasztalása. 
 
2.5. A belső szabályozó rendszer működése  
 

A meglévő folyamatok az alapdokumentumokban szabályozottak: 

Szervezeti és Működési Szabályzat: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 

Házirend: Az Óvodában tartózkodó felnőtt és gyermekközösség alapvető magatartási szabályait rögzítő 
dokumentum, amelyet be kell tartani. 
Pedagógiai Program 
Intézményi Önértékelési Program 
Szervezeti működés tervezése 

Dokumentum neve: Tartalma: 
Érvényessége, 

határidő Felelős 
SZMSZ és mellékletei  Záradék szerint óvodavezető 
Munkáltatói feladatok 
tervezése 

Szabadságolási terv.  
Új dolgozó segítése,  

Éves óvodavezető 
munkavédelmi 

felelős 
Gazdálkodási tervezés Költségvetés tervezése, Selejtezési, leltározási 

egyéb gazdálkodási tervek, Beszerzés, 
felújítás, karbantartás tervezése, 
Továbbképzési terv, Humánerőforrás 
tervezése 

1 év óvodavezető 
megbízott 

Intézményi Belső 
Önértékelés 
 

Az Intézményi elvárás rendszer 
meghatározása 
Az óvodapedagógus önértékelése 
Az intézményvezető önértékelése 

 
5 éves program 

Éves terv 

 
óvodavezető 
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2.6. Vezetői ellenőrzés, értékelés 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként szolgálja az ellenőrzés elvi alapját. Ebben a 
dokumentumban van meghatározva, hogy a különböző funkciót betöltő személyek ellenőrzés 
kapcsán milyen hatáskörrel rendelkeznek.  

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

- Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrzést is végezhet, amelyet előre nem jelent be.  
- A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, 

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

nevelőmunkáját. 
- Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás írásban, 

vagy szóban. 
- A dajkák és a karbantartók munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettesek végzik 

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 az 
óvodavezetés tagjai részt vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok megsértése 
nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy munkatársi 
értekezleten. 

 
A pedagógiai belső ellenőrzés célja:  

- A tervezett feladatok megfelelő időben történő megvalósulása  
- Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése  
- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai céllal  
- A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés  
- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról  
- A vezető tervező munkájának segítése  

2.6.1.  A 2015/2016 nevelési év kiemelt ellenőrzési területei: 
 
1. Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű – tematikus terv – reflexiók – fejlesztési tervek. 
2. Felvételi, előjegyzési napló—teljes körű  
3. Felvételi- mulasztási naplók-teljeskörű  
4. Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi előjegyzési napló-teljeskörű  
5. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer- teljes körű  
6. Gyermekbalesetek megelőzése-teljeskörű  
7. SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munka-meghatározott 
csoportban teljes körű  
8. Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok-teljeskörű  
9. Egészséges életmód, – szúrópróba szerűen  
10. Környezeti nevelés, környezetvédelem- szúrópróba szerűen  
11. Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljes körű  
12. Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív,) betartása- technikai dolgozók, pedagógusok- 
szúrópróba  
13. Óvoda szintű munkaközösség közreműködése a szakmai munka belső ellenőrzésében  
14. Szakmai munkaközösség működése-szúrópróba (munkaterv ellenőrzése)  
15. Szakmai munka ellenőrzése  
 
Szakmai- pedagógiai tevékenység célja a minőség és hatékonyság biztosítása, az oktató- nevelő 
munka eredményeinek megfigyelése.  
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Gazdálkodás ellenőrzése kiterjed a vagyonvédelemre, az eszközök rendeltetésszerű használatára, 
a beszerzésekre és a takarékosságra.  
Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a 
munkavégzés minőségére, a munkaidő hatékony kihasználására, valamint a törvények 
betartására.  
Tanügy- igazgatási feladatok ellenőrzése elsősorban a tanügyi dokumentumok meglétéhez, és 
vezetéséhez kapcsolódik.  
Felelősség és hatáskör  
Az ellenőrzés folyamatában különböző feladatai vannak az ellenőrzést végző személyeknek.  
A hatásköröket a munkaköri leírás tartalmazza.  

Az intézményben az ellenőrzés az éves szintre lebontott ellenőrzési terv szerint történt.  

Ellenőrzési terv: 1. sz. melléklet 
 
A Gyáli Tátika Óvoda sikeres ha: 
 

- Jogszerűen és törvényesen működik minden területen, a maximális csoportlétszámokat, a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a balesetvédelmet, a minimális (kötelező) felszerelési 
és eszközjegyzékben foglaltakat illetően. 

- A nevelők a gyermekek egyéni, differenciált folyamatos fejlesztésével garantálni tudják a 
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 nevelőtestülettel rendelkezik. Az intézmény dolgozói kihasználják a továbbképzés 
lehetőségeit. 

- 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 
 
3.1. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége  
2015/2016 
pedagógusok létszáma összesen:     19
  ebből: óvodavezető: 1
    vezető helyettes: 2
    óvodapedagógus 16
logopédus   1 fő
pszichológus   1 fő
Pedagógus asszisztens  2fő+2 fő fél állásban 4
pedagógiai munkát segítők összesen:     14
  ebből: dajka 14
egyéb dolgozók összesen:     3
  ebből: óvodatitkár 1
    karbantartó  2
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Gyáli Tátika Óvoda felnőtt dolgozók  létszáma: 42 fő 2016.08.31-ig 
 
Engedélyezett álláshelyek – 2016/2017-es nevelési évtől 
adat Engedélyezett álláshelyek száma engedélyezett 

álláshelyek száma 
  pedagógus pedagógiai munkát 

közvetlenül segítő 

óvodai 
csoportban 

foglalkoztatott 
pedagógusok 

létszáma 

felsőfokú 
végzettség

ű 
óvodapeda
-gógusok 

technikai dolgozó 

Klapk
a 
épület 

12 fő  6 fő dajka 
3 fő konyhás 
1 titkárnő 
2,5 pedagógus- 
asszisztens 
(1 fő gazdasági 
ügyintéző teendőt lát 
el) 
1 fő karbantartó 

12 fő 12 fő dajkák 
konyhások 
udvaros-karbantartó 
titkárnő 
 
11 fő 

Bartó
k 
épület 

12 fő 6 fő dajka 
3 fő konyhás 
1 titkárnő 
1,5 pedagógus- 
asszisztens 
1 fő karbantartó 

12 fő 10 fő dajkák 
konyhások 
udvaros-karbantartó 
titkárnő 
 
11 fő 

Gyáli 
Tátika 
Óvod
a 

24 fő +3 fő 
1fő 
pszichológus 
1 fő 
logopédus 
1 fő 
óvodavezető 

12 fő dajka 
6 fő konyhás 
5 fő pedagógus 
asszisztens 
(3+2 fél) 
2 fő titkárnő 
2 fő karbantartó 

24 fő 20+3 fő 26 ő 

 
Egy pedagógiai asszisztensi álláshelyen két fél álláskeretben dolgoznak, mert a két épületben, így 
tudtam méltányosan elosztani a munkaidőt. Egy pedagógusasszisztens álláson a gazdasági 
ügyintézői feladatot látja el a kolleganő. 
A következő szakvizsgával rendelkeznek az óvónők: 
Fejlesztőpedagógia 2 fő
óvodavezető 1 fő
közoktatás vezető 1 fő
tehetséggondozás 1 fő
néphagyományőrző 1 fő
Nyelv- és beszédfejlesztő 3 fő
logopédia szakvizsga 1 fő
pszichológia 1 fő
Összesen: 11 fő
Az óvónővel kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás, az érzékenység, a szakmai fejlődés, 
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 óvónő-dajka, dajka-
gyerek kapcsolat pozitív irányba való fejlődéséért. Elkötelezettek a gyermekek nevelése iránt, 
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megtalálják a gyermekekhez vezető utat. Elvárjuk tőlük, hogy frissítsék a pedagógiai, 
pszichológiai ismereteiket, nyitottá kell válniuk a társadalmi változások iránt, és a velük szemben 
támasztott elvárásoknak meg kell felelniük 
A pedagógusasszisztensek körülményeinket tekintve, nagy segítséget jelentett a munkájuk. 
Munkáltatói elvárások 
– Vállalja a felelősséget a döntéseiért. 
– Legyen figyelmes, önzetlen, segítőkész, tudjon együttműködni a kolleganőivel. 
– Képes legyen elnyerni a gyerekek és a szülők szeretetét. 
– Pozitív hozzáállást tanúsítson, legyen lojális az óvodával szemben. 
Sajnos ebben az évben egy csoportban az óvónők és a szülők közötti konfliktus sok gondot 
okozott, azonban sikerült a 2016-17-es nevelési évre a 12 csoport közösségét megnyugtató 
módon összehozni. 
2016/17-es nevelési év kezdésére nincs óvónő hiányunk, (egy szept.18-án elment, de 26-án már 
betöltjük az álláshelyet). 
 
3.2. Továbbképzések 
 
A Képviselő-testület a benyújtott igényünket elfogadta. 
Két féle tevékenységi időszakra kell figyelni. Egyik a költségvetés, a továbbképzés 
finanszírozása, mivel már nem normatíva rendszerben kapjuk a támogatást, viszont a 
Beiskolázási terv és egyéb dokumentációt a nevelési év szerint kell rendben tartani. 
Nevelés nélküli munkanapokon a testület részére előadókat hívok, ezáltal 5 órás továbbképzési 
lehetőséget teremtek.  
Belső továbbképzéseink: 

Ideje: Megnevezése: előadó 
2016. január 22. - Dajka a pedagógus 

jobb keze. 
- Intézményi 
Önértékelés 

Lendvai Lászlóné –  
Óvodapedagógus, közoktatási szakértő és minőségügyi tanácsadó. Az 
elmúlt harmincöt év során szert tett közel tizenöt éves intézményvezetői, 
húsz éves szaktanácsadói, valamint tíz éves közoktatási szakértői és 
minőségügyi tanácsadói gyakorlatra. 

2016.03.10. 
 

A mese 
köré 
építettük a 
pedagógus 
hetet. 

 

„Mesékről, mesélésről 
és az érzelmi 
intelligencia 
fejlesztéséről 

gyermekkorban” c. 
előadása, valamint  

az óvoda dolgozói által 
készített mesekiállítás 

Kádár Annamária mesepszichológus előadása 
Kutatási és érdeklődési területei, amely a óvodapedagógusok munkáját 
segítik:  érzelmi intelligencia, csoportokkal való munka módszertana, 
személyiségfejlesztés, önismeret, olvasóvá nevelés, a mese gyógyító 
ereje, pedagógusi hivatás-személyiség alakítása, valamint a játék szerepe 
a gyerek személyiségfejlődésben. 

- Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal  
- Munkaközösségi foglalkozások – bemutatók – „Várlak” foglalkozások. 

 
2016. év továbbképzés finanszírozása  

név Továbbképzés 
megnevezése 

időtartam Képzési költség  
80 %-a 

időpont 

Bikkiné Teréki 
Anna 
vezető helyettes 

Közoktatás szakértői – 
szakvizsga 

 
2 év 

 
108 000 Ft. 

2016. januártól 
- második félév 
 

 
Kovácsné G. 
Zsuzsanna 

Mentorképzés  
2. év második félév 
Első év pályázat volt. 

 
2 év 

 
108 800 Ft 

 
2016. január 

Szőnyi Judit Tánc az óvodában 60 óra 32 000 Ft 2016. január 
Fejes Mária Zöld Óvoda 30 óra 56 000 Ft 2016. tavasz 
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összesen   304 000 Ft  

 
3.3. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
 
Ebben a nevelési évben a következők voltak a kiemelt fejlesztési területek 

o Játékba integrált nevelés módszertani és elméleti fejlesztés 
o Projekt módszer alkalmazása 
o Differenciálás, inkluzív pedagógia, integrációs nevelés 
o A mese személyiségfejlesztő hatása 

Sajnos még mindig nem tudunk elég időt teremteni a tapasztalatok átadására.  
Sok gondot jelentett, a súlyos pszichés gondokkal küzdő gyermekek nevelése ilyen magas 
létszámú csoportokban. (30-32 fő). 
Szakmai értékrendünket a nagyfokú elhivatottság, tisztelet, gyermek központúság jellemzi. 
„ Nekünk minden gyermek fontos” – célunk, hogy minden kisgyermek érzelmi biztonságban élje 
minden napjait. 
Játék, élményen alapuló tanulásszervezés 
Célunk volt: 
Élményen alapuló tevékenységek, játékhelyzetek biztosítása, amely a gyermekek kíváncsiságára épül 
és engedi a szabad választás lehetőségét. 
Beszélő környezet megteremtése, önkifejező készség fejlesztése az óvodapedagógus által teremtett 
kommunikációval, nyelvminta nyújtásával (kérdéskultúra, problémahelyzet teremtés). 
Hiszünk a mesék varázserejében, azok komplex személyiség fejlesztő hatásában. 
Óvodánk pedagógiai innovációja 2015/2016 nevelési évtől az irodalmi, anyanyelvi nevelés, mese – 
vers –bábozás – dramatizálás. 
Az innovációs folyamatot elindító tényezők: 
- Gyermekirodalomban rejlő összetett, nagyfokú nevelőérték. 
- Mindennapi óvodai életben tapasztalt nevelési nehézségek – szegényes szókincs, kommunikációs, 
metakommunikációs nehézségek. 
- Szülők közösségének igényei, elvárásai. 
Pedagógiai innovációnkra alapozva az életkornak megfelelő tevékenységek biztosításával érjük el, 
hogy a gyermekek aktivitása kibontakozzék, ezáltal fedezzék fel a körülöttük lévő világot, saját külső 
és belső valóságukat. Mindez a „mesék világában” valósul meg. 
Célunk: 
A gyermekek egyéni képességeinek felkutatása és fejlesztése mesékkel, versekkel, dramatikus 
játékokkal. 
Fantázia világuk „megmozgatásával”, ezáltal érzelem gazdag, kommunikatív, problémamegoldó, 
toleráns, kreatív gyermeki személyiség alakítása. 
Feladataink: 
- Helyi programunk szellemisége alapján a kiemelkedő képességű gyermekek diagnosztizálása. 
- Képesség struktúrájának feltérképezése. 
- Az egyéni szükségletek, kiemelkedő képességek fejlesztése: tempó, tartalom szerint sokféle 
tevékenységkínálat – más művészeti területek bevonásával, úgy mint zene, mozgás, tánc, 
improvizáció. 
- Együttműködő, barátságos, interaktív, elfogadó, támogató légkör kialakítása. 
- Pozitív érzelmek keltése által, a belső Én kivetítésének elősegítése az egészséges személyiségben. 
Pozitív Én tudat erősítése. 
- Segíteni a szülőt tehetségígéretes gyermekük nevelésében. (felhívni a szülők figyelmét az alul – és 
túlterhelés veszélyére). 
Meggyőződésünk, hogy az a gyermek, aki az óvodában lehetőséget kap az önkifejezés különböző 
formáinak átélésére, megismerheti az önfeledt bábjáték, drámajáték örömét és szabadon, gazdag 
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fantáziával játszhat, felnőve sokkal több lehetősége lesz majd arra, hogy alkotó, kreatív emberré 
váljon. 
Tehetséggondozó programunk akkor éri el fejlesztő hatását, ha a gyermek befogadóból maga is 
előadóvá válik, s az élmény, az együttes tevékenységek hatására játékában, nyelvi kifejező 
készségében, egyéb esztétikai, művészeti területeken is fejlődés tapasztalható. 
 
Projektben való tanulásszervezésünk középpontjába a problémát helyezzük, amelyben 
meghatározó szerepet kap az élmény.  
- Törekszünk egyedi sajátosságaink kiemelésére, megőrzésére, pozitív hatások felerősítésére, 
gyarapítva az emberi értékeinket, eredményeinket. 
- A projekt megvalósítás folyamatában a tevékenységek integrálódnak, rendeződnek a műveltség 
tartalmak, ismeretek. 
- Az óvodapedagógus feladata, hogy kérdéskultúrájával, problémahelyzetek teremtésével 
ösztönözze a gyermeket az önálló, felfedező tanulásra, építve a gyerekek kíváncsiságára, 
megismerési vágyára. 
- A projekt elvű tanulásszervezés váratlan módosításokra, kiegészítésekre, újonnan fellépő 
igényekre lehetőséget ad (spontán élmények, gyermeki ötletek). 
- Az óvodapedagógus biztosítja az egyéni érdeklődés, az egyéni ütem, az önállóság és az 
öntevékenység lehetőségét. 
- Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőség adódik. 
- A projekt végén, témától függően, produktum jön létre, mely lehet egy mesedramatizálás, egy 
közös alkotás, egy nagy ívű játék is. 
- A projekt megvalósulás időtartama legalább egy hét, de két – három hét is szükséges lehet a 
kiteljesedéshez. 
- A megvalósult projekt után a „kiürülés” szakasza következik, melynek időtartama legalább egy 
hét. Ekkor kerül sor az intenzív egyéni és mikro csoportos fejlesztésekre, és a lezárult projekt 
téma kijátszására. 
 

4. Létszám- és bérgazdálkodás 
 
Szeptemberben teljes létszámmal kezdtünk, de sajnos egy óvónő betegség miatt fél évig kilépett. 
A dolgozók illetményének kifizetése, a törvény előírása szerint, képviselők által elfogadott előirányzat 
keretein belül történik. 
Sok a hiányzás, vagy a beteg gyermeke, vagy saját betegsége miatt. Előfordulnak összevonások nagy 
szükség esetén, de altatás ideje alatt is inkább a saját csoportban alszanak a gyermekeket.  
Kötelező óráimat jórészt délutáni helyettesítéssel töltöm. 
A többletmunka: úszás lebonyolítása, rendezvények, melyért plusz szabadidő (csúsztatás) formákban 
részesültek a dolgozók. 
Megtakarításaink az átmeneti bérmaradványból adódott. Ebben a nevelési évben mindenkinek ki volt 
jelölve egy nap, amikor ha kellett, 1600-ig voltak bent, így lett a helyettesítések egy része megoldva. 
 

név megbízás megnevezése 1hó/Ft 
megbízás 
időtartama 

összeg 

Ruttersmidt József fűtés karbantartás 12000 12 144000
 

4.1. Alkalmazottak javadalmazása 
 
A táboroztatásért nagyon minimális összeget – 30-30 000 Ft-ot fizettem fix díjként a kollegáknak, 
ami nagyon csekély.  
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Ezt a tevékenységet a kolleganők nem a pénzért, hanem elhivatottságból valósítják meg.  
A városi Pedagógus nap, meghitt hangulatával élmény volt ebben az évben is mindannyiunk 
számára, akik jelen voltak. Örömmel vették az ajándékot azok a kolléganők is, akik nem tudtak 
eljönni, és a munkahelyen kapták meg. 
Közös ünnepségek során kisebb tárgyi ajándékokkal igyekszem meglepni őket. 
Egy-egy rendezvény után nyílt levélben szoktam megköszönni munkájukat, amit szintén 
értékelnek. 
Az év végi jutalom mindenkit meglepetésként ért.  
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy ezt minden évben igyekszik lehetővé tenni. 

5. 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 
tudja a nevelés célját, feladatát, módszereit. Mindezek megismertetése az óvodapedagógus kötelessége, 
feladata.  
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 elmélyítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. 
A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelés hatékony 
működéséhez. 
A titkárnő a dokumentumok elkészítésében, a szervezésben segít. A gazdasági ügyintéző 
feladatokat ellátó pedagógusasszisztensnek is sok kihívásnak kellett megfelelnie ebben az évben is. 
A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításáért felelnek.  
A Klapka épület állaga sok karbantartási munkát igényel. Az udvari fajátékok folyamatos 
karbantartása sok anyagi és fizikai ráfordítást kíván. 
 

6. Belső kommunikáció, információáramlás 
 
Több helyen van hirdető tábla a dolgozók és a szülők számára is.  

o A két épület között maximálisan igyekszem a kapcsolatot tartani, Bikkiné Teréki 
Annával, a tagóvoda 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, igaz nagyobb figyelmet kell fordítani az 
információk aktualizálására. 

o Értekezletek, e-mailek segítségével tájékoztatjuk egymást az eseményekről, feladatokról, 
anyagokról. 

o E-mailben küldöm az anyagokat a kolleganőknek, levelezési felület létrehozásán 
dolgozunk. 
 

Szükségét érzem, a saját és a munkatársak kommunikációs készségének fejlesztését, valamint az 
internet szélesebb körű használatát a információáramlás elősegítése érdekében. 
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7. Tárgyi feltételek 
 

Óvodánk komfortja külső és belső esztétikája jó feltételeket teremt az idejáró gyermekek számára. 
Csoportszobáink berendezésében megteremtjük a gyermeki tevékenységek életkorhoz igazodó 
feltételrendszerét minden területen. Tárgyainkat, eszközeinket folyamatosan felújítjuk, bővítjük. 
Szeretnénk óvodánk külső és belső környezetét olyanná varázsolni, ahol a gyermekek testi és lelki 
fejlődése biztosított, amelyben megtalálják a mozgás, a játék, a tevékenykedés örömét. Olyan 
élmények birtokába juttatni, ami később értékként marad meg bennük. 

 
7.1.  Az épületek műszaki állapota, a környezet biztonsága 

 
A Klapka épület továbbra is felújításra vár. Arra viszont büszkék vagyunk, hogy ettől 
függetlenül is szívesen hozzák a szülők a gyermekeiket ebbe az épületbe is. 
Új kapu készült, a mechanikus szerkezet kóddal történő be és kilépést biztosít.  
A gyermekek felügyeletét nagyobb létszámú dolgozó csoportok oldották meg. Az udvaron a 
megváltozott a gyerekek átadása, ami jól működik. 

– Sokat jelent, hogy mindkét oldalt kicserélték a nyílászárók. 
– A tönkrement víz- és fűtés csőrendszere. Folyamatosan kell szakaszonként felújítani.  
– Sajnos a sok esőzéskor a tető beázik. 
– A tavasszal, mindig sokba kerül a balesetveszélyes játékok felújítása, melyeket a téli 

időjárás viszontagságai megviselnek. 

– A termekben két év alatt kicseréltük a bútorokat, ezáltal esztétikusabbá, otthonosabbá vált a 
gyermekek környezete. 

Ebben a nevelési évben minimális összeget költöttünk a Klapka épületre. Várjuk az információt az 
újjáépítésről. A pályázatírásnál mindenben segítettem, amire kértek. Örömmel vettem részt a közös 
munkában a Városfejlesztési Osztály dolgozóival. A Klapka épület pályázatírása, valamint a Bartók 
épület építésével járó feladatok párhuzamosan történtek.  
Az udvari játékok javításához sok pénzre van szükség.  
 
A Bartók épület 2016 márciusától szeptemberéig 
készült el, 3 csoporttal, tornateremmel bővült, 
valamint a régi épületrészben a szigetelés, nyílás 
zárók- tető cseréje is megtörtént. Az udvar kertészeti 
munka által is teljesen megújult. 
Az épület tárgyi felszereltsége szintén nagyon jó lett. 
Sok kiadásunk volt az épületre, amit nem tudtunk előre 
tervezni. 

- a konyha felújítása, konyhabútor beszerzése; 
- porszívó, ételszállító kocsi, vásárlása; 
- apróbb felszerelési tárgyak stb. 

Jelenleg a költségvetési kiadások zöme a Bartók utcai telephelyre fordítódik.  
 

7.2. Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást 
segítő eszközök) 

 
A fejlesztő játékok pótlására az idén kevés lehetőség volt, mivel pályázati segítség nem adódott. 
Szeptemberben 15 000 Ft összeget kaptak a csoportok szakmai anyagok vásárlásához. 
Karácsony előtt 20 000 Ft-ot tudtam adni csoportonként játék vásárlásra. 
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Költségvetésből a szükséges eszközöket megvásároljuk, a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök 
vásárlása volt ebben az évben kiemelt szempont. Mivel elkezdődött novembertől a TSMT torna, a 
szükséges eszközöket az óvónő javaslatai alapján megvásároltuk. 
A konyhai szállító, valamint a csoportokban az étkezéshez szükséges eszközöket minden év elején 
pótoljuk. A törölközők pótlásához szülői segítséget is kaptunk. 
A Klapka épületben a karbantartó szinte mindent meg tud javítani, de a saját eszközeivel teszi. 
Vízszerelés esetén és a kódos kapu javítása során hívtunk ez idáig szakembert. 
Az óvónők szívesen használják a laptopot, projektort a tevékenységek során, de a Klapka épületben 
kevés áll rendelkezésükre, ezért ezeknek az eszköztárának bővítése a következő év egyik feladata. 
A Bartók épület eszközjegyzékének összeállításakor igen nagy odafigyeléssel állítottam össze az IKT 
eszközök állományát. Meg is kaptunk mindent, így ez az épület felszereltsége terén nagy változás 
történt, amely a még nagyobb minőségi munka elősegítését kell, hogy vonja maga után. 
A Bartók épületben az elmúlt időszakban az udvari játékok bővítésére jelentős összeget fordítottunk.  
A Klapka épületben minden csoportban kicseréltük a bútorokat, az óvónők saját maguk intéztem 
minden ezzel kapcsolatos szervezést, intézkedést. 
 

7.3. Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja 
 

Arra törekszem, hogy a jelenlegi körülmények között is fejlődést, változást tudjunk megvalósítani. 
Az energiatakarékosság, a tárgyak megóvása mindenkinek  kötelessége. 
Ebben az évben a költségvetés a Bartók épületben történt változás miatt valószínű alul lett tervezve, 
mert a Klapka épület teljes mértékben hátrányt szenved. 
A Klapka épületben is az óvónők kreativitása, a szülők segítsége meleg, otthonos szeretetteljes 
légkört biztosított a gyermekek számára. 
Az épület állaga folytán mindennapos a javítási munkálatok merülnek fel. 
Ügyelünk az energiatakarékosságra: feleslegesen ne égjen lámpa, ne pazaroljuk a vizet! 
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Villanyfogyasztás – Klapka épület  
Eredeti előirányzat (bruttó):     

  Fogyasztás dátuma 
Fogyasztás 

(KWh) Nettó Áfa Bruttó  
  2015.10.23-2015.11.22 715 27 115 Ft 6 854 Ft 33 969 Ft  
  2015.10.23-2015.12.22 715 27 115 Ft 6 854 Ft 33 969 Ft  
  összesen 1430 54 230 Ft 13 708 Ft 67 938 Ft  

Villanyfogyasztás - Bartók épület  
Eredeti előirányzat (bruttó):     

  Fogyasztás dátuma 
Fogyasztás 

(KWh) Nettó Áfa Bruttó  
  2015.10.23-2015.11.22 511 19 414 Ft 4 908 Ft 24 336 Ft  
  2015.10.23-2015.12.22 511 19 414 Ft 4 908 Ft 24 403 Ft  
  összesen 1022 38 828 Ft 9 816 Ft 48 739 Ft  

  Fogyasztás dátuma 
Fogyasztás 

(m3) Nettó Áfa egyéb Bruttó 
Klapka 2015.12.23-2016.01.22 715 25 385 Ft 6 854 Ft 1 553 Ft 33 792 Ft
Bartók 2015.12.23-2016.01.22 510 18 143 Ft 4 899 Ft 1 108 Ft 24 150 Ft
Klapka 2015.02.07-2016.02.05 9030 41 293 Ft 11 149 Ft 2 684 Ft 55 126 Ft
Bartók 2015.02.07-2016.02.05 5650 1 169 Ft 316 Ft 9 Ft 1 494 Ft
Klapka 2016.02.06-2016.03.22 755 26 799 Ft 7 236 Ft 1 563 Ft 35 598 Ft
Bartók 2016.02.06-2016.03.22 473 16 834 Ft 4 545 Ft 979 Ft 22 358 Ft
Klapka 2016.03.23-2016.04.22 755 25 620 Ft 6 917 Ft 2 635 Ft 35 172 Ft
Bartók 2016.03.23-2016.04.22 472 16 062 Ft 4 337 Ft 1 678 Ft 22 077 Ft
Klapka 2016.04.23-2016.05.22 755 25 138 Ft 6 787 Ft 3 790 Ft 35 715 Ft
Bartók 2016.04.23-2016.05.22 473 15 794 Ft 4 264 Ft 2 374 Ft 22 432 Ft
Klapka 2016.05.23-2016.06.22 755 25 138 Ft 6 787 Ft 3 745 Ft 35 670 Ft
Bartók 2016.05.23-2016.06.22 473 15 794 Ft 4 264 Ft 2 346 Ft 22 404 Ft
Klapka 2016.06.23-2016.07.22 755 25 138 Ft 6 787 Ft 2 945 Ft 34 870 Ft
Bartók 2016.06.23-2016.07.22 473 15 794 Ft 4 264 Ft 1 845 Ft 21 903 Ft
Klapka 2016.07.23-2016.08.22 755 25 138 Ft 6 787 Ft 3 300 Ft 35 225 Ft
Bartók 2016.07.23-2016.08.22 473 15 794 Ft 4 264 Ft 2 067 Ft 22 125 Ft
      335 033 Ft 90 459 Ft 34 621 Ft 460 113 Ft
     369 654 Ft  
       
 Gyáli Tátika Óvoda 
2015/16 nevelési év 
  428 091 Ft 113 983 Ft 151 298 Ft 460 113 Ft
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Gyáli Tátika Óvoda 
Gázfogyasztás 

Eredeti előirányzat (bruttó):        

  Klapka        

  Fogyasztás dátuma 
Fogyasztás 

(m3) Nettó Áfa egyéb 

  2015.10.16-2015.11.16 1006 126 713 Ft 34 213 Ft 139 Ft

  2015.11.17-2015.12.14 1006 126 713 Ft 34 213 Ft 0 Ft

  2015.10.18-2015.10.15 10252 211 425 Ft 57 085 Ft 0 Ft

      464 851 Ft 125 510 Ft 139 Ft

                        Bartók 

   Fogyasztás dátuma 
Fogyasztás 

(m3) Nettó Áfa Bruttó 

  2015.10.20-2015.11.13 1086 136 926 Ft 36 970 Ft 173 896 Ft

  2015.11.14-2015.12.12 1086 136 926 Ft 36 970 Ft 173 896 Ft

    2172       

  
20154.10.15-
2015.10.19 11191 452 780 Ft 122 251 Ft 575 031 Ft

            

  Fogyasztás dátuma 
Fogyasztás 

(m3) nettó áfa Bruttó 

Klapka 2015.12.15-2016.01.18 1006 128 119 Ft 34 592 Ft 162 711 Ft

Bartók 2015.12.13-2016.01.15 1086 138 456 Ft 37 383 Ft 175 839 Ft

Klapka 2016.01.19-2016.02.15 1006 137 406 Ft 37 100 Ft 174 506 Ft

Bartók 2016.01.16-2016.02.15 1086 127 241 Ft 34 355 Ft 161 596 Ft

Klapka 2016.02.16-2016.03.16 1006 127 241 Ft 34 355 Ft 161 596 Ft

Bartók 2016.02.13-2016.03.11 1086 137 406 Ft 37 100 Ft 174 506 Ft

Klapka 2016.03.17-2016.04.15 1006 127 241 Ft 34 355 Ft 161 596 Ft

Bartók 2016.03.21-2016.04.14 1086 137 406 Ft 37 100 Ft 174 506 Ft

Klapka 2016,04,16-2016,05,17 1006 127 372 Ft 34 390 Ft 161 762 Ft

Bartók 2016.04.15-2016.05.13 1086 137 525 Ft 37 132 Ft 174 657 Ft

Klapka 2016.05.18-2016.06.15 1006 127 487 Ft 34 421 Ft 161 908 Ft

Bartók 2016.05.14-2016.06.14 1086 137 672 Ft 37 171 Ft 174 843 Ft

Klapka 2016.06.16-2016.07.15 1006 127 487 Ft 34 421 Ft 161 908 Ft

Bartók 2016.06.15-2016.07.14 1086 137 672 Ft 37 171 Ft 174 843 Ft

Bartók 2015.10.20-2016.07.17 #HIV! 18 668 Ft 5 040 Ft 23 708 Ft

Klapka 2016.07.16-2016.09.15 1006 128 512 Ft 34 698 Ft 163 210 Ft

      2 002 911 Ft 540 784 Ft 2 543 695 Ft

  2015/16 nevelési év összesen 2 920 542 Ft 788 544 Ft 3 118 865 Ft
 
 
 
 
 



Víz-és csatorna fogyasztás 
Klapka épület 

  
Fogyasztás 

dátuma 
Óraállás 

nyitó 
Óraállás 

záró 
Fogyasztás 

(m3) Nettó Áfa Bruttó   

  
2015.09.01-
2015.09.30 961 1138 173 57 484 Ft 15 521 Ft 73 005 Ft   

          130 373 Ft 35 201 Ft 165 573 Ft   
    140 144 4 1 329 Ft 359 Ft 1 688 Ft   
                240 267 Ft

  
2015.10.01-
2015.10.30 1138 1185 47 15 617 Ft 4 217 Ft 19 834 Ft   

          35 419 Ft 9 563 Ft 44 982 Ft   
                64 816 Ft

  
2015.10.31-
2015.11.30 1185 1283 98 32 563 Ft 8 792 Ft 41 356 Ft   

          73 853 Ft 19 940 Ft 93 793 Ft   
 összesen   322 272 786 Ft 73 652 Ft 346 438 Ft 305 083 Ft

Bartók épület 

  
Fogyasztás 

dátuma 
Óraállás 

nyitó 
Óraállás 

záró 
Fogyasztás 

(m3) Nettó Áfa Bruttó   

  
2015.09.01-
2015.09.30 781 811 27 8 972 Ft 2 422 Ft 11 394 Ft   

          20 347 Ft 5 494 Ft 25 841 Ft   
    71 74 3 997 Ft 269 Ft 1 266 Ft   
                38 501 Ft

  
2015.10.01-
2015.10.30 811 836 25 8 307 Ft 2 243 Ft 10 550 Ft   

          18 840 Ft 5 087 Ft 23 927 Ft   
                34 477 Ft

  
2015.10.31-
2015.11.30 836 863 27 8 972 Ft 2 422 Ft 11 394 Ft   

          20 347 Ft 5 494 Ft 25 841 Ft   
                37 235 Ft

  
összesen 
     82 66 434 Ft 17 937 Ft 84 371 Ft   

  mindösszesen     404 339 220 Ft 91 589 Ft 430 810 Ft   

  
Fogyasztás 
dátuma 

Óraállás 
nyitó 

Óraállás 
záró (m3) 

nettó egység 
ár Nettó Áfa Bruttó 

Klapka 
2016.01.01-
2016.01.31 1333 1423 90 332 Ft 29 905 Ft 8 074 Ft 37 980 Ft

  csatorna     90 754 Ft 67 824 Ft 18 312 Ft 86 136 Ft

Bartók 
2016.01.01-
2016.01.31 883 919 36 332 Ft 11 962 Ft 3 230 Ft 15 192 Ft

  csatorna     36 754 Ft 27 130 Ft 7 325 Ft 34 455 Ft

Klapka 
2016.02.01-
2016.02.29 1423 1488 65 332 Ft 21 598 Ft 5 832 Ft 27 430 Ft

  csatorna     65 754 Ft 48 984 Ft 13 226 Ft 62 210 Ft

Bartók 
2016.02.01-
2016.02.29 919 934 15 332 Ft 4 984 Ft 1 346 Ft 6 330 Ft

  csatorna     15 754 Ft 11 304 Ft 3 052 Ft 14 356 Ft

Klapka 

2016.03.01-
2016.03.31 
 1488 1560 72 332 Ft 23 924 Ft 6 460 Ft 30 384 Ft
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Fogyasztás 
dátuma 

Óraállás 
nyitó 

Óraállás 
záró (m3) 

nettó egység 
ár Nettó Áfa Bruttó 

  csatorna     72 754 Ft 54 259 Ft 14 650 Ft 68 909 Ft

Bartók 
2016.03.01-
2016.03.31 934 959 25 332 Ft 8 307 Ft 2 243 Ft 10 550 Ft

  csatorna     25 754 Ft 18 840 Ft 5 087 Ft 23 927 Ft

Klapka 
2016.04.01-
2016.04.30 1560 1655 95 332 Ft 31 567 Ft 8 523 Ft 40 090 Ft

  csatorna     95 754 Ft 71 592 Ft 19 330 Ft 90 922 Ft

Bartók 
2016.04.01-
2016.04.30 959 1017 58 332 Ft 19 272 Ft 5 204 Ft 24 476 Ft

  csatorna     36 754 Ft 27 130 Ft 7 325 Ft 34 455 Ft

 
19516 
sz.vízmérő 74 96 0 332 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Klapka 
2016.05.01-
2016.05.31 1655 1797 109 332 Ft 36 219 Ft 9 779 Ft 45 998 Ft

  csatorna     109 754 Ft 82 142 Ft 22 178 Ft 104 321 Ft

 
17166.sz 
vízmérő 144 177 33 332 Ft 10 965 Ft 2 961 Ft 13 926 Ft

Bartók 
2016.05.01-
2016.05.31 1017 1056 30 332 Ft 9 968 Ft 2 691 Ft 12 660 Ft

  csatorna     30 754 Ft 22 608 Ft 6 104 Ft 28 712 Ft
 19516. vízmérő 96 105 9 332 Ft 2 991 Ft 807 Ft 3 798 Ft

Klapka 
2016.06.01-
2016.06.30 1797 1888 91 332 Ft 30 237 Ft 8 164 Ft 38 402 Ft

  csatorna     91 754 Ft 68 578 Ft 18 516 Ft 87 094 Ft

  
17166.sz 
vízmérő     0 332 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Bartók 
2016.06.01-
2016.06.30 

nincs 
szla             

Klapka 
2016.07.01-
2016.07.31 1888 1951 63 332 Ft 20 934 Ft 5 652 Ft 26 586 Ft

  csatorna     63 754 Ft 47 477 Ft 12 819 Ft 60 296 Ft

  
17166.sz 
vízmérő     0 332 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Klapka 
2016.07.01-
2016.07.31 1056 1080 14 332 Ft 4 652 Ft 1 256 Ft 5 908 Ft

  csatorna     14 754 Ft 10 550 Ft 2 849 Ft 13 399 Ft
  19516. vízmérő 105 115 10 332 Ft 3 323 Ft 897 Ft 4 220 Ft
        0 332 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
        0 754 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

  összesen       17 196 Ft 829 226 Ft 223 891 Ft
1 053 117 

Ft

      
nettó 

egységár Nettó Áfa Bruttó 

2015/16-os nevelési év 
összesen   356 416 Ft

920 815 
Ft 

654 701 
Ft 

1 053117 
Ft 
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8. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
Hátrányos és veszélyeztetett helyzet fogalma, kialakulása 
A/ Harmonikusan fejlődők: akik nem igényelnek beavatkozást. 
B/ Hátrányos helyzetűek: 
 akik családjuk csökkenő jövedelme, a munkanélküliség, a kedvezőtlen lakáskörülmények 

és az egészségügyi problémák miatt az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, 
ugyanakkor megfelelően működő prevenció, illetve beavatkozás esetén, hosszabb távon 
családjukban tarthatók.  

A gyermekvédelmi felelősök az óvodavezető megbízása alapján szervezik, koordinálják a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  
Nagyon meg kell gondolni a programok szervezésénél mit, mikor, mennyiért, mivel a családok 
anyagi helyzete egyre nehezebb.  
Év elején elinduló úszó csoportok létszáma, már a második félévben olyan mértékben 
lecsökkent, hogy a Klapka épületben egy csoport sem járt úszni. 
 

8.1. Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása – étkezés 
 

2016.01.01‐2016.08.31‐ig. 

Sorsz:  Megnevezés:  Fő:  Étkezési típus: 
Tényleges 
adagszám: 

1.  100% összesen:  243 3 x étkezés  22131 
2.  100% rendk.gyv.kedv  68 3 x étkezés  6133 
3.  100% normatív 3 gy.  44 3 x étkezés  3031 
4.  100% tartósan beteg  3 3 x étkezés  327 
5.  100% havi jövedelem alapján  136 3 x étkezés  12518 
6.  100% tartósan beteg testvér  1 3 x étkezés  122 
7.  Kedvezményezettek összesen:  243 3 x étkezés  22131 
8.  Teljes térítést fizetők:  25 3 x étkezés  2243 
9.  Mindösszesen:  268 3 x étkezés  24374 
 

Klapka épület 
Halmozott hátrányos 
helyzetű hátrányos helyzetű Normatíva/fő SNI/fő 

Pillangó 1 fő 4 fő 30 1 

Micimackó 6 fő 4 fő 30 0 

Méhecske - 9 fő 27 0 

Katica 2 fő 4 fő 30 0 

Süni 2 fő 9 fő 30 0 

Bambi 3 fő 12 fő 29 0 
összesen 
 
 
 14 fő 46 fő 176 0 
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Bartók épület 
Halmozott hátrányos 
helyzetű hátrányos helyzetű Normatíva/fő SNI/fő 

Mákszem 2 fő 5 fő 30 0  

Micimackó 1 fő 6 fő 26 1 

Nyuszi 4 fő 8 fő 26 1 

összesen 7 fő 19 fő 82 2 

mindösszesen 21 fő 65 fő 258 2 
2015. november. 
 
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? 
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében 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. 
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Az esetmegbeszélés, együttműködés formái: 
o Problémamegbeszélő csoport: esethez kapcsolódó szakemberek bevonása 
o Tisztázó beszélgetés: szakmaközi megbeszélés külön-külön 
o Speciális megbeszélés, tanácskozás jelleggel: helyzetértékelés, koncepció, fejlesztési 

terv 
 

9. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 

A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei: 
 
Nevelés nélküli munkanapok.  
Jó sikerült a Székesfehérvári kirándulásunk. 
. A következőkben volt részünk ezen a napon: 
- Bory-vár megtekintése 
- Hetedhét Játékmúzeum megtekintése  
- Utána szabadprogram, egyéni városnézés, 
- Gárdonyban a Gárdonyi Géza Emlékház megtekintése  
- Kápolnásnyéken a Vörösmarty Emlékmúzeum 
megtekintése  
 
Mikulásra készítettem ismét ajándékot, a dolgozóinknak. 
A Nyugdíjas búcsúztatót is megtartottuk hangulatos 
környezetben, megterített asztalnál. 
Pedagógus nap alkalmából a városi rendezvényen 
kevesen tudtak részt venni, az évzárók miatt az 
ajándéknak viszont nagyon örültek, amelyet a 
polgármester úr nevében átadhattam. 

 

10. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 
Sajnos ebben az évben semmilyen formában nem volt pályázat. A civil szervezet pályázatán sem 
kaptunk támogatást, ami hosszú évek óta nem fordult elő. 
 
„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.  

11. Együttműködési rendszerek 
11.1. Óvoda – család kapcsolata 
 
Óvoda – család kapcsolatának kiépítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszünk abban, hogy az 
óvodai nevelés nem lehet eredményes a családi nevelés nélkül, elengedhetetlen az összhangban 
történő nevelés. 
Célunk: 
Közvetlen, őszinte kapcsolatrendszer kialakítása. 
Megbecsülés, nyíltság, tisztelet, következetesség az elvárásokban és a nevelésben. 
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Feladataink: 
- Családok megismerése, tájékozódás a gyermek életkörülményeiről. 
- Reális tájékoztatást adni a gyerekekről, segítő szándékkal, mindig a gyermek érdekeit 

képviselve. 
- Segítséget adni a szülőknek, hogy gyermekét elfogadja olyannak, amilyen. 
- Törekednünk kell a szülők személyiségének tiszteletben tartására, másságuk elfogadására. 
- Elfogadtatni azt az elvet, hogy a gyermeknevelés kiemelten fontos színtere a család, az óvoda, 

mint nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítését szolgálja. 
- A család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítása során első lépés, hogy elfogadjuk a családok 

nevelési elképzeléseinek különbözőségeit – korrekt, partneri együttműködésünk 
elengedhetetlen a gyerekek harmonikus fejlesztése érdekében. 

- Szemléletformálás, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetése. 

11.1.1. Óvoda – család kapcsolattartási formái 
Forma Tartalom Gyakorisága 
Családlátogatás A gyermek óvodába lépése előtt kapcsolatfelvétel, 

ismerkedés a családokkal, gyerekekkel anamnézis 
felvétele. 

Minden év augusztus utolsó heteiben, 
évközben aktuálisan az újonnan érkező 
gyermekek esetében. 

Szülői 
értekezletek 
Napi 
kapcsolattartás 

1. Bemutatkozás ismerkedés. Óvodánk házirendjének 
megismerése. Tájékoztatás az óvodai élethez 
szükséges 
eszközökről.  
Családlátogatás idejének egyeztetése. 
2. Szülők tájékoztatása. Aktuális nevelési feladatok. 
Tematikája előre megtervezett – korcsoportonként 
más és más, sajátosságokat figyelembe véve. 

Minden év augusztusában 
 
Kialakított rend szerint. 
 
Évente 2 alkalommal 

Fogadó órák 
 

A gyermekek fejlődéséről, aktuális fejlettségéről, 
egyéni fejlesztéséről kapnak tájékoztatást a szülők. 

Előzetes egyeztetés alapján 

Óvodai 
rendezvények, 
ünnepek, 

Lehetőséget ad arra, hogy a családok 
megismerkedjenek 
egymással, baráti kapcsolatok alakulhassanak. 

Aktuális időszakokban 
Adventi készülődés, Farsang 
 

Szülők bálja Ebben az évben elmaradt. Klapka épület 
- Közös 
kirándulások a 
szülőkkel 

Közös élményszerzés. Szülő – gyermek – 
óvodapedagógus kapcsolatának erősítése. 
 

Alkalmanként, csoportonként változó. 

Kiállítások Projekt zárásaként. 
Az elkészült produktumokat a csoportok kiállítják a 
saját folyosójukon.  

Alkalmanként 
Rajzkiállítás. Mesekiállítás 

„Ovi – 
kukucska” 

Leendő kisóvodásaink betekinthetnek óvodánk 
életébe, megismerkedhetnek óvodánkkal, óvó 
nénikkel. 

Évkezdéskor, minden kiscsoportos 
bejöhet egy nap még ovikezdés első 
napjaiban. 

Ovi - gála Gyermekek előadása – épületi szinten, 
csoportonkénti felkészüléssel. 

Bartók épület 
Ebben az évben nem engedtem az 
építkezés miatt. 

Föld hete Szülők segítségével élesztjük fel a kiskerteket  
Biciglis nap Aki be kíván jönni,  megnézni, vagy segíteni, 

megteheti. 
 

Anyák-  
nagymamák, 
Apák napja 

Csoportszervezésű, gyermekek köszöntése.  

Évzáró Csoportszervezésű, gyermekek előadása. Aktuálisan – a nevelési év végén. 
- Nyílt napok Nyílt napok alkalmával lehetőség adódik a 

gyermekek mindennapi óvodai csoportban való 
életének megfigyelésére. 

Mindkét óvónő évente egy alkalommal 
tart nyílt napot. 
Van, akik nyílt hetet tartanak. 

- Szülői 
szervezet 

Képviseli a szülők, gyermekek, óvoda érdekeit. 
Segítséget 

Évente három alkalommal 
Aktuálisan 
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SZMK nyújt szervezési, beszerzési feladatokban. 
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, 

Az óvoda – család együttműködése egy folyamat, ahhoz, hogy egy 
jó kapcsolat kialakuljon, megfelelő feltételeket kell létrehozni: 
megbecsülés, nyíltság, őszinteség, tisztelet a másikkal 
szemben, következetesség az elvárásokban és a 
nevelésben. 

11.1.2. Egyéb külső kapcsolatok 
 
Iskolákkal: 

 Kölcsönös látogatások  
o Iskolanyitogató programokon. Ovis 

sportversenyen való részvétel 
o Rendezvényeiken való részvétel – kicsik fellépése a Bartók napon. 
o Zrinyi Iskola – Ovis sportnap szervezésével sok örömet okoznak a rész vevő 

gyermekeink számára. 
o A Zeneiskola szintén évek óta eljönnek hangszerbemutatót tartani, ami szintén nagy 

érdeklődést kelt a gyermekekben. 
 első osztály bemenet méréseinek eredményei 
 Minőségirányítási program végrehajtása 

Fenntartóval:   
�        Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
�        Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás 
�        Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás 
�        Továbbképzések – Vezetői tréning 

 
o IMIP végrehajtásának értékelése,  ill. annak értékeltetése 
o Intézkedések meghatározása, amelyek biztosítják célkitűzések és működés közelítését 
o Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
o Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás 
o Közös egyeztetések, megbeszélések 

 Költségvetés 
 Gazdálkodás 
 Felújítás 
 Városi rendezvények 

Igazgatási Iroda – Szociális és intézményi igazgatási csoport 
o Intézmények együttműködésének segítése. 
o Véleménykérés – díjazás-, egyéb városi programok megvalósításában. 
o Értekezletek-, szakmai megbeszélések-, továbbképzések. 
o Óvoda gondjainak megoldásában segítségnyújtás, együttműködés. Koordinálás. 
o Óvodáztatási támogatással összefüggő jegyzői feladatok 
o Közreműködik az óvodában folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési 

feladatok szervezésében. 
o Segíti és ellenőrzi az intézményben a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységeket, 

bekéri a gyermekbalesetek jegyzőkönyveit.  
o Az intézményre vonatkozó döntések előkészítése. 
o Szakmai ellenőrzést végez a normatív támogatásával kapcsolatban. 
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o Ellenőrzi az intézmény dokumentumait. 
Társintézmények - óvodákkal: 

 Szakmai megbeszélések, egymás rendezvényein való részvétel. 
Bölcsődével való kapcsolattartás 
Mikuláskor, Karácsonykor meghívjuk a nagyobb gyerekeket a közös ünneplésre, bábozásra, egy kis 
ajándékkal megörvendeztetjük őket. 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

‐ A beruházások, közbeszerzések bonyolításához szükséges adatok kigyűjtése, átadása;  
‐ Az óvodával kapcsolatos beruházással összefüggő Képviselő-testület döntéseinek 

végrehajtása.  

A gyermekek étkezését Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja Gyál 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott önköltségi áron, külön étkezési szerződés 
keretében. A szolgáltatás biztosításának részleteit, feltételeit, felek kötelezettségeit az étkezési 
szerződés rögzíti. 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye 
 "Kertváros" Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat és óvoda kapcsolata 
Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás, az óvodavezető feladata 
A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs 
bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - 
vizsgálat alapján.  
Kapcsolat területei: 

- a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges 
gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz 
kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra;  

- vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét 
o Adatbázis karbantartása 
o Információ az előadások, továbbképzések lehetőségeiről 

‐ Iskolaérettség megállapítása a nevelési tanácsadó vezetője részéről, a nagycsoportos 
óvodások köréből (óvodavezető, csoportvezető óvónő javaslata alapján). 

‐ Szűrések és fejlesztés az arra rászoruló gyermekeknél. 
Egyházak és óvoda kapcsolata 

‐ a hitoktatás megszervezésének elősegítése, helybiztosítás 
‐ az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot 
‐ A kapcsolat tartalma:  
‐ Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 

szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda 
biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit és vallásoktatás 
idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. 

‐ Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza 
 „Kertváros” Gyál Kistérség Szociális és Családvédelmi központja - 

- A rendszeresen szervezett jelzőrendszeres tanácskozás. 
- Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatás. 

Ez az óvoda megbízott gyermekvédelmi felelőseinek közvetítésével történik. Módját és formáját a 
gyermekek veszélyeztetettségi foka határozza meg. A gyermekvédelmi felelősök felkérésre részt vesznek 
a gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélésein. 

‐ Az óvoda gyermekvédelmi felelősei folyamatos kapcsolatot tartanak a Családvédelmi Központtal, 
szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámolnak.  

‐ A kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja, gondozza. 
Fejlesztésre szorul a párbeszédes kapcsolattartás – gyakran nincs az óvodának kijelölt 
családgondozója. 
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Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

‐ Könyvtárlátogatás a gyerekekkel 
‐ Rendezvényeiken való részvétel. 
‐ Színház terem bérlése az óvodai rendezvények számára. 

Kitűnő a kapcsolat – rendezvényeik kulturált helyszíne – ebben az évben Kádár Annamária előadása 
a színházteremben történt, mivel meghívtuk a város érdeklődő pedagógusait, sőt Budapestről is jöttek 
vendégeink. A helyszínt Gazdik István igazgató úr díjmentesen biztosította, amelyért köszönetet kell 
ez úton is mondanom. Nagy sikere volt az előadásnak. 
Városi Egészségügyi Központ 
      Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata - üzemorvossal 

o Éves szűrővizsgálatok ütemezése 
o Egészségügyi könyv folyamatos karbantartása  

      Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata 
     A nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a rendszeres egészségügyi 

vizsgálatok megszervezése. 
Sajnos az óvodás gyermekek számára az intézményben semmiféle orvosi vizsgálat nincs. 
Egészségügyi ellátás, azt jelenti, hogy csak a tetű előfordulása esetén hívásra jön a védőnő. 
Tisztasági ellenőrzés félévente. 
Fogászati vizsgálat soha nem is volt! 
Szükség lenne egy megbízási szerződésre, ami az intézménybe járó óvodásaink rendszeres orvosi 

ellenőrzését biztosítaná. A státuszvizsgálatra gyakran nem viszik be a szülők a gyermekeket az 
orvosi rendelőbe. 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás- POK 
A PSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek megismerése, az 
érdeklődés szerinti részvétel biztosítása 
Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése.  
Szaktanácsadás minden évben van. Ebben az évben a vezető helyettesemmel Szolnokon vettünk részt 
a Pedagógiai Program írása és megvalósítása címmel, valamint egy kolleganőnél volt a 
szaktanácsadó pedagógiai támogatás, segítségnyújtás céllal. 
 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató 
megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről a támogatással megvalósítandó 
elképzeléséről és annak előnyeiről. 
Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, hogy 
abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, valamint a támogató 
ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

 
1. Kertbarátok köre 

- közös munkák a kertben,  
- kiállítás megtekintése 

2. Nyugdíja Klub 
- közös ünnepek 
- mese a gyermekeknek 
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12. A vezető önértékelése 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési 
szempont 

Elvárás Átfogalmazott belső elvárás  

Részt vesz az intézmény 
pedagógiai programjában 
megjelenő nevelési-oktatási 
alapelvek, célok és feladatok 
meghatározásában. 

- A törvényi előírásoknak megfelelően az 
átdolgozom és elfogadott PP működtetem. 
- Részt veszek a nevelési-oktatási alapelvek, célok 
és feladatok meghatározásában. 

A jogszabályi lehetőségeken belül 
a helyi éves nevelési tanulási 
ütemtervet a keretéves nevelési 
tanulási ütemtervre alapozva az 
intézmény sajátosságaihoz igazítja. 

- A PP gyakorlati alkalmazásnak segítése. 
- Az éves tervezésnél az intézményi specifikumok 
szem előtt tartása. 
 

A tanulást, tanítást egységes, 
tervezett pedagógiai folyamatként 
kezeli. 

- Belső továbbképzési rendszer kidolgozását 
elvégzem. 
- Bemutatókat szervezek, külső előadókat hívok. 

Együttműködik munkatársaival, és 
példát mutat annak érdekében, 
hogy az intézmény elérje a tanulási 
eredményekre vonatkozó deklarált 
céljait. 

- Munkaközösségek szervezése 
- Jó gyakorlatok kidolgozása, anyanyelvi nevelés 
jó gyakorlat kidolgozása a célunk. 
- Konstruktív kommunikáció átadásának belső 
rendszere a munkatársakkal, a célok elérése 
érdekében. 

Milyen módon 
biztosítja, hogy a 
tanulás a gyermeki 
fejlődés 
eredmények 
javulását 
eredményezze? 

Az intézményi kulcsfolyamatok 
irányítása során elsősorban a 
gyermeki fejlődés eredmények 
javítására helyezi a hangsúlyt. 

- A gyermeki fejlődés nyomon követése 
folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a 
pedagógusokkal együtt. 
- Olyan módszerek, szervezési formák, tanulási 
technikák bevezetése, mely leginkább megfelel az 
egyes gyermekek sajátos igényeinek, 
szükségleteinek, fejlettségének. Projektmódszer 
alkalmazásának ösztönzése. 
-A gyermeki fejlődés érdekében saját rendszer 
működtetése, elemzése. Az óvoda szakembereinek 
konstruktív együttműködés biztosítása az 
óvodapedagógusokkal, szülőkkel, külső 
szakemberekkel. 

Az intézményi működést 
befolyásoló azonosított, 
összegyűjtött, értelmezett mérési 

at, eredményeket 
felhasználja a stratégiai 
dokumentumok elkészítésében, az 
intézmény jelenlegi és jövőbeli 
helyzetének megítélésében, 
különösen a tanulás és tanítás 
szervezésében és irányításában. 

adatok

- Intézmény mérési-értékelési rendszer folyamatos 
felülvizsgálata, bővítése.  

5 éves munka eredménye a jelenleg használt mérési 
naptárunk.  
Az ebből nyert információk alapján, tudatos 
intézményi munka tervezése. A csoportokban el 
kell készíteni a fejlesztési tervet a gyermekek 
számára. 

- Intézményen belül egységes értékelési rendszer 
alkalmazása történik a mérési naptárunk alapján. 

Hogyan biztosítja 
a mérési, értékelési 
eredmények 
beépítését a 
tanulási-tanítási 
folyamatba? 

Beszámolót kér a gyermeki 
teljesítmények folyamatos helyi 
szinten alkalmazott megfigyelésén 
vagy mérésén alapuló egyéni 
teljesítmények összehasonlításáról, 
változásáról és elvárja, hogy a 
tapasztalatokat felhasználják a 
gyermekek. 

- A vezető figyelemmel kíséri, hogy a BECS tagjai 
miként ellenőrzik, értékelik, a pedagógusok által 
vezetett gyermeki fejlődés nyomon követési 
dokumentációját és megjelenítik-e az itt felmerülő 
fejlesztendő területeket a nevelési terveikben. 

Részt veszek az értékelési eredmények összegzése 
által kijelölendő feladatok meghatározásánál. 
Közösen határozzuk meg az intézményi szintű 
feladatokat. 
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Irányításával az intézményben a 
fejlesztő célú visszajelzés beépül a 
pedagógiai kultúrába. 

- Mérési eredmények tapasztalataira építve a 
képességfejlesztés napi gyakorlatba való beépülését 
folyamatosan követem  a csoportnaplók 
ellenőrzésekor, valamint a napi megfigyelés során. 

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

A fejlesztő célú értékelés 
megjelenik a vezető saját értékelési 
gyakorlatában is. 

- A vezető a nevelési terv értékelése során kitér a 
bevált módszerek, eljárások elemzésére és 
betervezi annak további alkalmazását. 

- Fejlesztő célú értékelést alkalmazok  a kollégákra 
és önmagára vonatkozóan is a csoportlátogatások 
során, amelyet szakmai megbeszélés követ. 

Irányítja a nevelési/az éves 
tanulási/tevékenység-/projekt-
/tematikus terv és az éves tervezés 
egyéb dokumentumainak a 
kidolgozását és összehangolását 
annak érdekében, hogy azok 
lehetővé tegyék a helyi pedagógiai 
program követelményeinek 
teljesítését valamennyi gyermek 
számára. 

Ellenőrzöm, hogy a csoportban folyó nevelőmunka 
és a dokumentáció vezetése összhangban legyen a 
helyi PP-vel. 

Ellenőrzöm az értékelésre alapozott nevelési 
terveket, és az annak megvalósulását. 

- BECS mérési eredmények PEM eredmények 
elemzése, értékelése. Ezek után az éves tervezés 
kidolgozása, erősségek, fejlesztendő területek 
megjelölésével. 

- Gyakornok esetében mentorálás, új kollegáknál 
segítő társ. 

Hogyan 
gondoskodik arról, 
hogy a helyi éves 
nevelési, tanulási 
ütemterv, a 
tevékenységi terv, 
az alkalmazott 
módszerek a 
gyermeki 
igényeknek 
megfeleljenek, és 
hozzájáruljanak a 
továbbhaladáshoz? Működteti a tanulási-tanítási, 

módszerek beválásának 
vizsgálatát. Nyilvánossá teszi az 
eredményes, hatékony nevelési-
oktatási módszereket és 
eljárásokat, kollégáit biztatja azok 
tanulási-tanítási folyamatba való 
bevezetésére. 

- Felülvizsgálom a bevezetésre került módszereket, 
meggyőződök annak hatékonyságáról és lehetővé 
teszem annak további alkalmazását. 
- PP-ben elvárt tanítási, nevelési módszerek 
beválásának vizsgálata pedagógiai látogatás 
keretében történik. Látogatás alapján, folyamatos 
nyomon követés, elemzés, ha szükséges korrekció 
történik. 

Irányítja a differenciáló, az egyéni 
tanulási utak kialakítását célzó 
nevelés, tanulástámogató 
ljárásokat, a hatékony gyermeki 

i fejlesztést. Gondoskodik 
róla, hogy a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek speciális 
támogatást kapjanak. 

e
egyén

Elősegítem az óvodába járó gyermekek nevelését, 
testi épségük óvósát, erkölcsi védelmét, 
fejlesztésüket és képességük kibontakoztatását. 

- Ösztönzöm a kollégákat a tehetséges gyermek 
felismerésére, kiszűrésére, speciális igények 
kielégítésére. 

- Mindennapi gyakorlatban a differenciálás elvének 
alkalmazását várom el. 

Hogyan működik a 
differenciálás és az 
adaptív oktatás az 
intézményben és 
saját tanítási 
gyakorlatában? 

Nyilvántartja a kötelező óvodai 
nevelésből távolmaradás 
kockázatának kitett gyermekeket, 
és aktív irányítói magatartást 
tanúsít a távolmaradás megelőzése 
érdekében. 

- Évente többször is megbeszéljük a 
gyermekvédelmi munkát a pedagógusokkal és a 
gyermekvédelmi felelősökkel. 
- Rendszeresen ellenőrzöm a csoportok felvételi és 
mulasztási naplóját és betartom a távolmaradás 
igazolásának (engedélyezésének) szabályait. 
- Szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, 
SNI gyermekek számára biztosítva van az 
elhelyezés, figyelemmel van kísérve a rendszeres 
óvodába járást. 
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2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Önértékelési 
szempont 

Elvárás Átfogalmazott belső elvárás  

A jövőkép megfogalmazása 
során figyelembe veszi az 
intézmény külső és belső 
környezetét, a folyamatban 
lévő és várható változásokat. 

Az napi élet megszervezése során folyamatosan 
megoldandó kérdések előtt állok, amit gyors, de 
átgondolt döntésekkel igyekszem megoldási 
lehetőségeket keresni a két épület, 12 óvodai 
csoportjának életét megszervezni (udvar, tornaterem, 
közös helyiségek). 

Szervezi és irányítja az 
intézmény jövőképének, 
értékrendjének, pedagógiai 
és nevelési elveinek 
megismerését és tanulási-
tanítási folyamatokba 
épülését. 

- A pályázatában megneveztem a rövid-, a közép-, és 
hosszú távú célkitűzéseit és az azokhoz kapcsolódó 
feladatokat. Az elérni kívánt célokat megvalósítottuk, 
további fejlesztési feladatokon dolgozunk. 
- Intézményi innováció. 

- Közös értékrend meghatározása. 

Hogyan vesz 
részt az 
intézmény 
jövőképének 
kialakításában? 

Az intézményi jövőkép, és a 
pedagógiai program 
alapelvei, célrendszere a 
vezetői pályázatában 
megfogalmazott jövőképpel 
fejlesztő összhangban 
vannak. 

A vezetői pályázatban megfogalmazott célkitűzések és 
feladatok tükrözzik az óvoda PP-nak elvárásait. 

- A PP-ot a változó jogszabályoknak megfelelően 
módosítottam. 

Figyelemmel kíséri az 
aktuális külső és belső 
változásokat, konstruktívan 
reagál rájuk, ismeri a 
változtatások 
szükségességének okait. 

Elősegítem az innovációt, megteremtem a 
változtatáshoz szükséges feltételeket. 

- Feladataim, az intézmény saját elvárásoknak 
megfelelő működés biztosítása, ellenőrzése, intézményi 
tervek kidolgozása. 

A változtatást, annak 
szükségességét és 
folyamatát, valamint a 
kockázatokat és azok 
elkerülési módját megosztja 
kollégáival, a felmerülő 
kérdésekre választ ad. 

- Belső továbbképzési rendszer működtetése kiemelt 
feladatom. 
- A pedagógiai életpályamodellhez tartozó minősítés, 
előmeneteli rendszer segítem, mesterpedagógus révén 
figyelemmel kísérem a folyamatos változásokat, 
elvárásokat.  

9 pedagógusnak segítettem a minősítési eljárásokkal 
kapcsolatos feladatokban.  

A próba szaktanácsadásban való részvételben is elsők 
között voltam. A pedagógusok felkészítéséhez ez a 
folyamat is jelentős volt. 

- Szaktanácsadói rendszerhez való csatlakozás, 
folyamatos. 
- Mentori felkészülést segítettem, továbbképzés anyagi 
támogatásával is. 

- Hatékony, eredményes kommunikáció megvalósításán 
folyamatosan dolgozok. 

- Nevelőtestületi hatáskör tiszteletben tartása a 
felelősök munkájának elősegítése, hatáskörök 
megbeszélése, elismerése fontos feladatom. 

Hogyan képes 
reagálni az 
intézményt érő 
kihívásokra, 
változásokra? 

Képes a változtatás 
folyamatát hatékonyan 
megtervezni, értékelni és 
végrehajtani. 
 
 
 

A folyamatos változással igyekszem lépést tartani, 
elsők között megyek továbbképzésre, konferenciákra, 
amely az adott kihívásokkal kapcsolatosak. 
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Folyamatosan nyomon 
követi a célok 
megvalósulását. 

- Belső ellenőrzési folyamat szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében vezetőként részt 
veszek. 

- A vezetői pályázat PP, éves terv, éves önértékelési 
terv, éves beszámolók alapján a célok 
megvalósulásának folyamatos nyomon követése fontos 
feladatom. 

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

Rendszeresen meghatározza 
az intézmény erősségeit és 
gyengeségeit (a fejlesztési 
területeket), ehhez 
felhasználja a belső és a 
külső intézményértékelés 
eredményét. 

- Megvalósul, azonban a dokumentációkban 
céltudatosabban kell meghatároznom. 

Irányítja az intézmény 
hosszú és rövid távú 
terveinek lebontását és 
összehangolását, biztosítja 
azok megvalósítását, 
értékelését, 
továbbfejlesztését. 

- A munkaterv értékelése során igyekszem kitérni 
azokra a területekre, amelyeknek fejlesztése nem 
valósult meg az adott évben és betervezem azt 
következő év munkatervébe. 

A stratégiai célok eléréséhez 
szükséges feladat 
meghatározások pontosak, 
érthetőek, a feladatok 
végrehajthatók. 

Delegálja az intézmény szervezési feladatait a testület 
pedagógusainak és munkatársainak, ezt a 
munkatervében részletezi is. 
- A pedagógusok erősségeire építve, lehetőleg 
mindenki azonos arányban veszi ki a részét a feladatok 
végrehajtásában. 
Stratégiai célok, pontos határidős tartalom felelőssel 
való megjelölésére törekszem. 

Milyen 
lépéseket tesz 
az intézmény 
stratégiai 
céljainak 
elérése 
érdekében? 

A feladatok tervezése során 
a nevelőtestület bevonásával 
a célok elérését értékeli, és a 
szükséges lépéseket 
meghatározza, célokat vagy 
feladatokat módosít. 

- Az intézményi értékelés során megfogalmazásra 
fognak kerülni a továbbfejlesztést igénylő területek és 
annak megvalósítási javaslatai. 

- Vezetői pályázat, munkaterv beszámolók, önértékelés 
terv, külső értékelések, továbbképzési terv a 
nevelőtestület bevonásával történő folyamatos 
ellenőrzése, elemzése, értékelése, a változtatások 
végrehajtása igen nagy feladat, és a gyermekekkel való 
tevékenység kárára nem menet ez a tevékenység sem. 

Folyamatosan informálja 
ollégáit és az intézmény 
rtnereit a megjelenő 

változásokról, lehetőséget 
biztosít számukra az önálló 
információszerzésre 
(konferenciák, előadások, 
egyéb források). 

k
pa

- Ösztönzi a nevelőtestületet arra, hogy vegyen részt 
fővárosi bemutatókon vagy területi továbbképzéseken 
és konferenciákon. 

- Folyamatos információ áramlás biztosítása (előadás, 
külső-belső továbbképzés, online csatorna) 

Hogyan teremt 
a környezete 
felé és a 
változásokra 
nyitott 
szervezetet? 

A vezetés engedi, és 
szívesen befogadja, a 
tanulás-tanítás 
eredményesebbé tételére 
irányuló 
kezdeményezéseket, 
innovációkat, fejlesztéseket. 

- Nyitott a nevelő munka elősegítésére törekvő 
kezdeményezésre, ill. fejlesztési javaslatokra. 

- Szakmai innovációt segítő közeg megteremtése, 
támogatása egyik legfontosabb feladat, ami a közvetlen 
nevelőmunka megsegítését jelenti. 
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Önértékelési 
szempont 

Elvárás Belső elvárás  

Ismeri a szakmai önértékelés 
modelljeit és eszközeit, 
felhasználja az eredményeit. 

mesterpedagógus vagyok, azért akartam az lenni, 
hogy az intézményemben tudjam mit kell tenni, és 
segíteni tudjak a kolleganőimnek is. 

Vezetői munkájával 
kapcsolatban számít a 
kollégák véleményére. 

- A közösség megújulása érdekében mindenki 
véleményét figyelembe veszem, megbeszéléseken, 
online kommunikáció segítségével anyagok küldése, 
véleménycsere lehetőségeit is kihasználom. 

- Klíma teszt, munkatársi elégedettség mérések 
voltak a teljesítményértékelés során,  ebben az évben 
is meg fog történni az Intézményi Önértékelés 
keretében. 

Tudatos saját vezetési 
stílusának érvényesítésében, 
ismeri erősségeit és korlátait. 

- Bizalomra épülő demokratikus légkör kialakítása, a 
célom, amely elősegíti az alkotó együttműködést és a 
közös felelősségvállalást és az egységes szemléletet. 

- Reális önismeret, tudatos vezetési stílus 
alkalmazása során belátom a tévedésem, igyekszem 
odafigyelni a kollegák jelzésére, ha ideges feszült 
hangulatban esetlen nehezebb elviselni. 

Hogyan 
azonosítja 
erősségeit, 
vezetői 
munkájának 
fejlesztendő 
területeit, 
milyen az 
önreflexiója? 

Önértékelése reális, 
erősségeivel jól él, hibáit 
elismeri, a tanulási folyamat 
részeként értékeli. 

Folyamatos tudatos önreflexióra törekszem. Vannak 
kollégák, akik jelzik, ha jobban figyelnem kell az 
elvárásaimra önmagammal és másokkal szemben. 

Magamtól mindig többet várok el. 

Az önreflexió során 
felülvizsgálja, elemzi egy-
egy tevékenységét, döntését, 
intézkedését, módszerét, 
azok eredményeit, 
következményeit, szükség 
esetén változtat. 

- Előfordul, hogy rossz döntést hozok, de tudok 
felülkerekedni az eredeti elhatározáson, 
megbeszélések, beszélgetések, kérések alapján 
változtatok a döntésen a közös érdek figyelembe 
vételével. Mindig a gyermekek mindenekfelett álló 
érdeke az első. 

Hogyan fejleszti 
saját vezetői 
tevékenységét, 
hatékonyságát? 

Vezetői hatékonyságát 
önreflexiója, a külső 
értékelések, saját és mások 
tapasztalatai alapján 
folyamatosan fejleszti. 

- Partneri igények felülvizsgálata új lehetőségek 
feltérképezése folyamatos munka. 

- A területtel és a szakmai segítő pedagógusokkal 
való kapcsolat eredményességének biztosítására 
törekszem. 

- Hatékonyságának fejlesztése belső-külső 
visszajelzések alapján meg beszélésekkel, 
tárgyalásokkal biztosítom. 

Az óvodapedagógus szakma 
és az óvodavezetés területein 
keresi az új szakmai 
információkat, és elsajátítja 
azokat.  

Számomra elengedhetetlen a folyamatos önképzés, 
elkötelezettség, vezetői készségeinek folyamatos 
fejlesztése. A folyamatos változásnak való 
megfelelés, a kollégák tájékoztatása, felkészítése az 
én kötelességem és feladatom. 

Folyamatosan fejleszti 
vezetői felkészültségét, 
vezetői képességeit. 

Vezetői továbbképzéseken való részvétel minden 
lehetőség kihasználásával megtörténik.  

Mályi Lilla szakértő által működtetett országos 
vezetői munkaközösség tagja vagyok.  
Lendvai Lászlóné képzésein részt veszek, vagy az 
intézménybe meghívom. 

Milyen mértékű 
elkötelezettséget 
mutat önmaga 
képzése és 
fejlesztése 
iránt? 

Hiteles és etikus magatartást 
tanúsít. (Kommunikációja, 
magatartása a pedagógus 

Fontosnak tartom az együttműködést, közös 
értékrend szerint gondolkodást, nyitottságot. 
őszinteség jellemezi a vezető munkámat, ez 
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etika normáinak megfelel.) alkalmanként hátrányt is jelent, de szeretek tiszta 
vizet önteni a pohárba. 

Konfliktus esetén, ha szükséges segítem a közös 
megoldások keresését, törekszem a konszenzusra. 
A pedagógushivatás, intézmény hírnevének erősítése 
tetteim, nyilatkozataim remélem méltó a vezetői 
munkám elismeréséhez.  
Gyál Város Képviselő-testülete által adományozott 
Közoktatási díjnak, Gyálon végzett 30 éves munkám 
elismeréseként lettem a tulajdonosa. 

A vezetői programjában 
leírtakat folyamatosan 
figyelembe veszi a célok 
kitűzésében, a tervezésben, a 
végrehajtásban. 

A vezetői pályázat céljai tükrözi a PP célkitűzéseit. Időarányosan 
hogyan 
teljesülnek a 
vezetői 
programjában 
leírt célok, 
feladatok? Mi 
indokolja az 
esetleges 
változásokat, 
átütemezéseket? 

Ha a körülmények változása 
indokolja a vezetői pályázat 
tartalmának felülvizsgálatát, 
ezt világossá teszi a 
nevelőtestület és valamennyi 
érintett számára. 

- Célom a hiteles vezetői magatartás gyakorlása. 

- A vezetői pályázat megvalósíthatóságának 
folyamatos nyomon követése, szükség esetén a 
célok, feladatok átértékelése, megtörténik, de 
folyamatában megvalósulnak a terveim. 
- A teljes dolgozói kört érintő, elsősorban az 
intézmény céljainak elérését szolgáló 
működési/pedagógiai tervek és értékelések közös 
értelmezése, szükség szerint megvitatása fontos 
feladat. 

- Az ellenőrzés formái és tartalmi feladatai 
megosztásra kerülnek, de ebben további megosztásra 
van szükség – a munkaközösség vezetők és a 
helyettesek bevonását nagyobb mértékben kell 
megvalósítani. Próbálok levenni terheket a vállukról, 
mivel nagy létszámú csoportban dolgoztak. 
- Mivel a vezetői pályázat a körülmények változása 
miatt felülvizsgálatra nem szorult, a partner 
tájékoztatása, illetve nyilvánossá tételére nem volt 
szükség számukra. 

 
4. A mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Önértékelési 
szempont 

Elvárás Belső elvárás  

A munkatársak felelősségét, 
jogkörét és hatáskörét 
egyértelműen meghatározza, 
felhatalmazást ad. 

- Elvárás a vezető felé, hogy az 
Etikai-kódexet és az SZMSZ-t 
betartassa. 

- Munkaköri leírásokban, önértékelési 
tervben a dolgozók feladatait 
meghatározza, a Munkatervben a 
pedagógusok feladatait delegálja. 

Hogyan osztja meg 
a vezetési 
feladatokat a 
vezetőtársaival, 
kollégáival? 

A vezetési feladatok egy részét 
delegálja vezetőtársai 
munkakörébe, majd a 
továbbiakban a leadott döntési- és 
hatásköri jogokat ő maga is 
betartja, betartatja. 

-A pedagógiai program beválásának 
vizsgálata, eléréséhez szükséges 
szakmai teamek létrehozása, 
hatékony működtetése. 
- SZMSZ-ben és az önértékelési 
szabályzatban meghatározottak 
alapján egyes vezetői feladatok 
részének delegálása. A leadott 
döntések, hatásköri jogok betartása, 
betartatása. 
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Irányítja és aktív szerepet játszik a 
 intézményi ellenőrzési-

értékelési rendszer kialakításában 
az országos önértékelési rendszer 

intézményi adaptálásában) és 
működtetésében. 

belső

(

- Belső ellenőrzési rendszer 
működtetése. 

- A minősítési eljárás és 
tanfelügyeleti rendszerben az 
intézmény ellenőrzés előkészítése, 
minőségi munkavégzés 
dokumentálása. 
- Aktív résztvevője az intézményi 
önértékelés kialakításának, 
működtetésének. 

Részt vállal az óvodapedagógusok 
tevékenységének látogatásában, 
megbeszélésében. 

Az éves munkatervnek, az 
önértékelési szabályzatnak és az éves 
önértékelési tervnek megfelelően az 
óvodavezető és a megjelölt 
személyek ellenőrzik a csoportokban 
dolgozó pedagógusokat a 8 
kompetencia mentén. 

Hogyan vesz részt 
személyesen a 
humán erőforrás 
ellenőrzésében és 
értékelésében? 

Az óvodapedagógusok 
értékelésében a vezetés a fejlesztő 
szemléletet érvényesíti, az egyének 
erősségeire fókuszál. 

- A belső ellenőrzések alkalmával 
vezető megfigyeli a pedagógusok 
munkáját. Ellenőrzi a pedagógus 
dokumentációját, 
észrevételeket,javaslatokat tesz. 

- Az egyén erősségeire fókuszál, 
javaslatai fejlesztőek, konstruktívak. 

Támogatja munkatársait terveik és 
taik teljesítésében. felada

Az óvodapedagógus portfóliójának 
elkészítésében segítségnyújtás, 
szaktanácsadó rendszerben való 
csatlakozás, mentori felkészülés 
segítése. 

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait 
önmaguk fejlesztésére. 

Az életpályamodellhez tartozó 
minősítés, előmeneteli rendszer 
segítése. 

Önképzés, továbbképzés ösztönzése, 
támogatása. 

Hogyan inspirálja, 
motiválja és 
bátorítja az 
intézményvezető a 
munkatársakat? 

Alkalmat ad az 
óvodapedagógusoknak személyes 
szakmai céljaik megvalósítására, a 
feladatok delegálásánál az egyének 
erősségeire épít. 

Továbbképzési tervben figyelembe 
veszem  az egyéni ambíciók 
megvalósulását az intézményi 
érdekek figyelembe vételével. 

Személyre szabott feladatelosztás. 

Aktívan működteti a 
munkaközösségeket, az egyéb 
csoportokat (projektcsoport 
például intézményi önértékelésre), 
szakjának és vezetői jelenléte 
fontosságának tükrében részt vesz 
a team munkában. 

 

Kezdeményezi, szervezi és 
ösztönzi az intézményen belüli 
együttműködéseket. 

Hatékony csoport munka kialakítása, 
a rendszeres kapcsolattartás segítése, 
megbeszélés, értekezlet, fogadóórák, 
munkaközösség, nyíltnapok, stb. 

Hogyan tud 
kialakítani 
együttműködést, 
hatékony 
csapatmunkát a 
kollégák között? 

A megosztott vezetés céljából 
vezetői tanácsadó csoportot 
működtet (törzskar, tágabb körű 
vezetés – például munkaközösség-
vezetők, egyéb középvezetők, 
szülői képviselők stb. 
bevonásával). 
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Rendszeresen felméri, milyen 
szakmai, módszertani tudásra van 
szüksége az intézménynek. 

A belső ellenőrzések során felmerülő 
fejlesztendő területek feltérképezése. 

Elégedettségmérés, az éves 
önértékelés PSZE, illetve PÉM 
eredmények figyelembe vétele. 

A továbbképzési programot, 
beiskolázási tervet úgy állítja 
össze, hogy az megfeleljen az 
intézmény szakmai céljainak, 
valamint a munkatársak szakmai 
karriertervének. 

 

Milyen módon 
biztosítja és 
támogatja az 
érintettek, a 
nevelőtestület, az 
intézmény igényei, 
elvárásai alapján 
kollégái szakmai 
fejlődését? 

Szorgalmazza a belső 
tudásmegosztás különböző 
formáit. 

A megszerzett ismeretek átadása 
gyakorlati alkalmazása az egymástól 
való tanulás fontos része legyen a 
nevelőmunkában (hospitálások, 
megbeszélések). 

Jó gyakorlat kidolgozása, hogy 
tovább képezzen a tapasztalatok 
megosztása. 

Rendelkezik humánerőforrás 
kezelési ismeretekkel, aminek 
alapján emberi erőforrás stratégiát 
alakít ki. 

Ismerje a dolgozók erősségét, és erre 
munkatervében építsen. 
Az intézmény külső-belső partneri 
elvárásainak, igényeinek megfelelő 
humánerőforrás kezelés. 

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

Változások alkalmával (bővítés, 
leépítés, átszervezés) személyesen 
vesz részt az intézményi 
folyamatok, változások 
alakításában, irányításában. 

Bővítés vagy leépítés esetén eljárási 
rend kidolgozása, a változások 
alakításában, irányításában aktív 
részvétel. 

Az intézményi folyamatok 
megvalósítása során megjelenő 
döntésekbe, döntések 
előkészítésébe bevonja az 
intézmény munkatársait és 
partnereit. 

 

A döntésekhez szükséges 
információkat megosztja az 
érintettekkel. 

 

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

Mások szempontjait, eltérő 
nézeteit és érdekeit figyelembe 
véve hoz döntéseket, old meg 
problémákat és konfliktusokat. 

Figyel a kollégák önérvényesítő, 
önmegvalósító és alkotó ambícióinak 
támogatására. A kooperációt 
igyekszik erősíteni, konfliktusokat 
igyekszik így megoldani. 

Személyes kapcsolatot tart az 
intézmény teljes munkatársi 
körével, odafigyel problémáikra, 
és választ ad kérdéseikre. 

Kapcsolat tartása, közvetlen 
párbeszéden alapuló konstruktivitás 
jellemzi. 

Kellő tapintattal, szakszerűen oldja 
meg a konfliktushelyzeteket. 

A konfliktus megoldási technikákat 
ismeri és helyesen alkalmazza. 

Olyan tanulási környezetet alakít 
ki, ahol az intézmény szervezeti és 
tanulási kultúráját a tanulási 
folyamatot támogató rend jellemzi 
(például mindenki által ismert és 
betartott szabályok betartatása). 

Szabályok betartását illetően 
példamutató magatartás (ugyanezt 
várja el a kollégáktól is). 

Mit tesz a nyugodt 
munkavégzésre 
alkalmas, pozitív 
klíma és támogató 
kultúra 
megteremtése 
érdekében? 

Támogatja, ösztönzi az innovációt 
és a kreatív gondolkodást. 

Elősegítem az innovációt, az alkotó 
együttműködést. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
  

Önértékelési szempont Elvárás Belső elvárás  

Folyamatosan figyelemmel kíséri 

az intézmény működését 

befolyásoló jogi szabályozók 

változásait.  

 Hogyan történik a 
jogszabályok 
figyelemmel kísérése? 

Az óvodapedagógusokat az őket 
érintő, a munkájukhoz szükséges 
jogszabály- 
változásokról folyamatosan 

 

Az érintettek tájékoztatására 
többféle kommunikációs eszközt, 
csatornát (verbális, nyomtatott, 
elektronikus, közösségi média 
stb.) működtet   

A vezető folyamatos online 
kapcsolatot folytat a 
nevelőtestülettel. 

a vezető kiemelt figyelmet fordít 
a szóbeli, illetve írásbeli 
tájékoztatásra. 

Használja az IKT eszközeit a 
hatékony kommunikáció 
érdekében. 

Hogyan tesz eleget az 

intézményvezető a 

tájékoztatási 

kötelezettségének?  

 

A megbeszélések, értekezletek 
vezetése hatékony, szakszerű 
kommunikáción alapul. 

 

Hatékony idő- és emberi 
erőforrás felhasználást valósít 
meg. (egyenletes terhelés, 
túlterhelés elkerülés stb.) 

 Hogyan történik az 

intézményi 

erőforrások elemzése, 

kezelése (emberek, 

tárgyak és eszközök, 

fizikai környezet)?  

 

Hatáskörének megfelelően 
megtörténik az intézmény, mint 
létesítmény, és a használt 
eszközök biztonságos 
működtetésének megszervezése  
(például udvar, kert, játszókert, 
sportlétesítmények eszközei, 
fejlesztő eszközök). 

Javaslatokat tesz és fogad el az 
udvari élet biztonságos 
megszervezése érdekében. 

Minden pedagógusra kiterjedő 
felelősségvállalást követel meg a 
mozgás-, és egyéb 
képességfejlesztő eszközök 
biztonságos használatára 
vonatkozóan. 

Tűz és balesetvédelmi oktatásban 
részesíti minden évben a 
dolgozóit. 

A házirendben és a csoportos 
naplóban is megfogalmazásra 
kerülnek a balesetvédelmi 
szabályok. 

Az intézményi dokumentumokat 

a jogszabályoknak megfelelően 

hozza nyilvánosságra.  

Honlapon, intézményben 
megtalálhatóak. 

Hogyan biztosítja az 

intézményvezető az 

intézményi működés 

nyilvánosságát, az 

intézmény pozitív 

arculatának 

kialakítását?   

 

A pozitív kép kialakítása és a 
folyamatos kapcsolattartás 
érdekében kommunikációs 
eszközöket, csatornákat működtet 

Bölcsődével és iskolákkal való 
pozitív partneri kapcsolat 
kialakítása. 
Pozitív intézményi image 
fenntartása, kialakítása és 
bemutatása (lehetőségeihez 
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mérten) a különböző 
kommunikációs csatornákon 
keresztül. 

Szabályozással biztosítja a 
folyamatok nyomon 
követhetőségét, 
ellenőrizhetőségét. 

Az ésszerűség határain belül 
történik a szabályozottság, 
valamint a törvényi előírásoknak 
megfelelően. 

Hogyan biztosítja az 
intézményi folyamatok, 
döntések 
átláthatóságát?   

Elvárja a szabályos, korrekt 
dokumentációt. 

Elvárom és ellenőrzöm. 

Személyesen közreműködik az 
intézmény partneri körének 
azonosításában, valamint a 
partnerek igényeinek és 
elégedettségének 
megismerésében. 

A mérés eredményeit 
megbeszéljük. A 
partnerkapcsolatok ápolásában, 
aktívín részt veszek. 

Személyesen részt vesz a 
partnerek képviselőivel és a 
partnereket képviselő 
szervezetekkel (például SZMK, 
óvodaszék) történő 
kapcsolattartásban 

Nyitva áll az ajtaja a szülők és az 
egyéb partnerek előtt, az esetleges 
észrevételek, problémák 
közlésére adva ezzel lehetőséget. 

Milyen, a célok elérését 
támogató 
kapcsolatrendszert 
alakított ki az 
intézményvezető 

Az intézmény vezetése 
hatáskörének megfelelően 
hatékonyan együttműködik a 
fenntartóval az emberi, pénzügyi 
és tárgyi erőforrások biztosítása 
érdekében. 

Elősegíti az intézmény törvényi 
előírásoknak megfelelő takarékos 
működtetését. 

 
 



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 
 
 

     

 
 



12. Záró gondolatok 

Stratégiai  

– 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. 

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

Melléklet 
1. sz. melléklet: Munkaközösségi beszámoló - Minőségi 
2. sz. melléklet: Pedagógiai  
3. sz. melléklet: Logopédiai beszámoló 
4. sz. melléklet: Pszichológiai beszámoló 
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1. sz. melléklet: Munkaközösségi beszámoló  

 
Beszámoló 2015/2016 mérés-értékelés munkaközösség 

 
Beszámolót készítette: Nagyné Nyíri Mária, munkaközösség vezető 
 
 
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 
Partneri elégedettség 
Kiemelkedő feladatunk 
„ Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem is tudjuk őket 
eredményes munkára sarkallni”- (H. Weiss Donalalkd) 
 
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. 
Partneri elégedettséget az általános iskolák első osztályos tanítóinak visszajelzései által. 
 
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 71.6%-a megfelel az életkor tekintetében az elvárható szintnek, amelyből átlag 
felett teljesített a gyermekek 51.2%-a. 
A gyermekek 12,5%-a elmarad az elvárható szinttől,ez 0.3%-kal rosszabb a tavalyi évi eredménynél 
(tavalyi 12.2% a tavalyelőtti 12.7%, volt!!!)! 
 
Kitűzött célunk volt a gyermekek életkorától elmaradók arányát 15% alá csökkentsük, valamint a jól 
teljesítők eredményeit megtartsuk, ez sikerült ebben a félévben. 
 
Fejlesztési feladat: 
életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők esetén 15% alatti teljesítmény megtartása differenciált 
fejlesztéssel. 
Az átlag felett teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása, ill. lehetőség szerint javítása. 
  
  Családrajz elemzése  
A vizsgálatban részt vettek: 83 fő nagycsoportos gyermek.  
Eredmények és feladataink:  
A vizsgált gyermekek 72.3%-a felelt meg az életkor által elvárható szintnek, ami 0.4%-kal jobb a 
tavalyi évben (71.9%, tavalyelőtt: 79.2% )  elért eredménytől. 
63.9% arányosan helyezte el a családtagokat. Az előző nevelési évhez (51.36%)  képest 12.54%-kal 
jobb a tavalyi ( 51.36%, tavalyelőtt: 61.3%) eredménytől.  
A vizsgálatban résztvevő gyerekek 79.5%-nak tölti ki a rajza a lapot, ami 8.1%-kal jobb, mint a tavalyi 
71.4 %.  
 
Fejlesztési feladat: 
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. 
Az életkor által elvárható emberrajz kidolgozottságára is hangsúlyosan kell odafigyelnünk. 
A vizsgálatban elért szép eredmények megtartása. 
 
Neveltségi szint vizsgálata (bemeneti, kimeneti vizsgálat) 
A vizsgálatban részt vettek: kis – és nagycsoportos gyermekek.(A Méhecske csoport méréseit nem 
kaptam meg.) 
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Eredmények: 
                                                         Bemeneti mérés           Kimeneti mérés   Fejlődési mutató 
Normákhoz, szabályokhoz, 
szokásokhoz való viszony: 
Önálló               41.05 %   90.54  %            49.49%  
segítséggel    46.2 %     8.21 %                     37.99% 
    
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő  10.85%     1.25%               9.6 % 
figyelmeztetésre sem megfelelő  1.9%       -     1.9% 
 
 
Társas kapcsolatok terén: 
Megfelelő                                                49.75%                 21.1 %               28.65%  
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő             47.5%                         78.6%              31.1%    
Nem megfelelő                                         2.75%                        0.3%      2.45% 
 
 
Tevékenységhez való viszony terén: 
Megfelelő                                            27.2%                           88.45%  61.25% 
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő         70.05%                          11.3%  58.75% 
Nem megfelelő                                    2.75%                             0.25%    2.5% 
 
 
Közösségért végzett tevékenység terén: 
Megfelelő                                           38.54%                          88.7%  50.16% 
2-3 figyelmeztetéssel megfelelő        59%                                11.3%   47.7% 
Nem megfelelő                                   2,55%                               -    2.55% 
A mérések elemzése kapcsán elmondható, hogy az óvodába bekerült 3 éves és az óvodából kikerülő 6-
7 éves gyermekek neveltsége a vizsgált területeken, átlagosan 26.62% 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 59 fő nagy csoportos ( A Süni csoport méréseit nem kaptam 
meg.) 
Eredményeink: 
Szintek 2015/2016. nev. 

év I. félévében 
2014/2015. nev. 
év I. félévében 

fejlődési mutató 

Előkészítő szint  –   8 fő- 7.5 % 7.5% 
Kezdő szint 7  fő – 11.9% 17  fő – 15.6% 3.7 % 
Haladó szint 17 fő -  28.8% 20 fő -  19.4% 9.4 % 
Befejező szint 29 fő –  49.2% 49 fő –  46.4% 2.8 % 
Optimum szint 6 fő –  10.1% 11 fő –  11.1% -0.9% 
Fejlődési mutató 
összesen 

- - 22.5% 

 
Középső csoport: 50 fő ( A Bambi csoport és a Bartók épület méréseit nem kaptam meg!) 
Szintek 2015/2016. nevelési év II. félévében 
Előkészítő szint – 
Kezdő szint 5  fő – 10 % 
Haladó szint 17 fő -  28.8% 
Befejező szint 29 fő –  49.2% 
Optimum szint 6 fő –  10.1% 
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Elemzés: 
Nagycsoportban  vizsgált gyermekek 59.3 % - a, több, mint  a fele a befejező és optimum szinten 
teljesített, ami nagyon szép eredmény. / Tavaly 57.5% volt/ 
Előkészítő és kezdő szinten a gyermekek 11.9%-a teljesített, ami  az előző évi eredménynek a fele / 
Tavaly 23.1 % volt./Ez szintén nagyon szép eredmény!!! 
Középső csoportban szép eredmények születtek, differenciálva fejlesztési tervek által fejlesztjük 
tovább a gyermekeket. 
 
Fejlesztési feladataink:  
A következő nevelési évben a befejező és optimum szinten 60% -os eredmény elérése. 
 Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmények közelítése a tavalyi nevelési év eredményéhez. 
Amit a  tudatos, ténylegesen megtervezett és végrehajtott egyéni fejlesztési tervekkel 
érhettünk/érhetünk el. 
Középső csoportban az előkészítő és kezdő szinten teljesítő gyermekek egyéni és mikro csoportos 
formában történő fejlesztése, akinél szükséges fejlesztő pedagógiai megtámogatás 
 
Partneri elégedettség: tanítók visszajelzéseinek elemzése 
 
Az általunk összeállított kérdőíveket évek óta azokba az általános iskolákba küldjük, ahová tőlünk 
érkeznek a gyermekek. 
 
Az idei évben is megkértük:   
Az Ady Endre Általános Iskolát, 
A Városi Általános Iskolát,  
A Bartók Béla Általános Iskolát, 
A Pestszentimrei Szenczy Általános Iskolát, 
 
Hogy kérdőíveink kitöltésével segítsék munkánk hatékonyságát. 
 
A kérdőívek elemzése alapján az alábbi eredmények születtek: 
 
Egészséges életmód alakítása: a gyermekek 100%-a rendelkezik a megfelelő szokásokkal. 
Érzelmi és társas kapcsolatok alakulása: a gyermekeknek a 100 %-a felel meg az elvárásoknak. 
Játék terén ez a mutató 100 % - os . 
Vers, mese, dramatikus játék terén a gyermekek 100 %-a teljesít az elvárhatónak megfelelően. 
A zenei neveléssel szintén a 100 % elégedett. 
Rajz, mintázás, kézimunka terén 100 %-os az elégedettségi mutató. 
Mozgásos játék terén teljes mértékben elégedett a munkákkal 100 %. 
A környezet tevékeny megszerettetésével, megismertetésével kapcsolatban 50% elégedett a gyermekek 
tudásával. Több iskola észrevételezte, hogy az itemben szereplő ismeretek ( elemi ismeretek: születési 
hely,~idő, lakcím, apa~, anya neve; problémamegoldó gondolkodás; ismeretek családjukról, 
környezetükről,növényekről, állatokról, közlekedésről, évszakokról) még az iskolában is nehezen 
mennek gyakorlás ellenére is. 
Munka jellegű tevékenységek terén a gyermekek többségével 100%-ban elégedettek az általános 
iskolai tanítók. 
Ünnepeink, közös rendezvények terén teljes mértékben elégedettek a megkérdezettek 50%-a. 
 
Feladataink ezen a téren:  
 
Törekednünk kell a környezet tevékeny megszerettetésével, megismerésével kapcsolatos ismeretek 
fokozottabb megalapozására, mélyítésére.  
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Kiemelkedő feladatunk: 
 
A mérések zavartalan elvégzéséhez a szükséges feltételek biztosítása (a gyermekeket a csoportból 
elkülönítve, zaj-ingermentes közegben kell felmérni!!!!!) 
A módszertani kultúránk továbbfejlesztése, valamint fejlesztési tervek készítése és csoportnaplóban 
történő rögzítése! 
A mérésekkel kapcsolatos dokumentációs és adminisztrációs képességeink finomítása és a határidők 
pontos betartása!  
Mérések elvégzésénél egyenlő munkamegosztás a csoportban dolgozó két óvodapedagógus között 
Kollégák kérjenek segítséget munkaközösség vezetőtől egyéni igényeik alapján! 
A kollégák használják a munkaközösség vezetőtől kapott segédanyagokat. 
A méréseket minden csoportban végezzék el a kollégák! 
 
Gyál, 2016.06.24. 
                                                                                                         
                                                                                             
                                                                                
                                                                                   Nagyné Nyíri Mária 
                                                                       Mérés-értékelés munkaközösség vezető 
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1. sz. melléklet 

Munkaközösségi beszámoló (2015-2016) 
                                                                             Egy gyermek olyan, mint egy forradalom (...):  
                                                           az ember elindítja, de nem szabályozhatja, mi lesz belőle. 

                                                                                                                             (Ken Follett) 

Az Óvodai munkaközösségnek minden óvodapedagógus tagja. 
Értékelés: 
Megvalósult feladatok 
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 nyújtottunk egymásnak.   
Minden óvodapedagógus megpróbálkozott a projektkészítéssel. Egy megírása volt az elvárható, de többen 
kettőt-hármat is készítettek, hogy ismereteik rögzüljenek, elmélyüljenek. („A gyakorlás teszi a mestert.”)  
Még hangsúlyosabban jelent meg a mese és vers a gyermekek mindennapi életében. 
„Várlak” foglalkozások keretén belül házi bemutatókat tartottunk. 
Szakmai hét: 2016. március 07. – 10. 
A szakmai hét, előzetes terveinknek megfelelően a mese köré épült fel.  
Minden csoport feldolgozott egy-egy mesét, elkészítette hozzá az eszközöket, (bábokat, háttért, stb.), majd 
az óvó nénik elbábozták minden csoportban. Így minden gyermek hallhatta majdnem az összes mesét. 
Sajnos nem mindegyik óvodapedagógus vette komolyan a feladatát, és nem mesélte el másik csoportban a 
gyermekeknek, megfosztva őket a meseélménytől. 
Rajzpályázat keretén belül meseillusztráció volt a fő téma. Elsősorban a kiemelt meséké volt a főszerep, de 
természetesen másik mesét, sőt verset is lerajzolhattak a gyermekek. Nagyon lelkesek voltak, színvonalas, 
szép rajzok készültek. Szülői és szakmai zsűri döntése alapján a legjobbak tárgyjutalomban is részesültek. 
 
2016. március 09. 
Bemutató foglalkozást tartott Kovácsné Garai Zsuzsanna óvodapedagógus a Bartók épületben. Délelőttjét a 
mese köré építette fel. A gyermekek élvezettel vettek részt a játékban, mesélésben.  
Előzetesen úgy terveztük, hogy erre meghívjuk a Tulipán és a Liliom óvoda szakmai közösségét, de a 
meghívást a következő nevelési évre halasztottuk. (A másik két tervezett bemutató foglalkozás elmaradt.) 
2016. március 10. 
Szakmai hét keretén belül előadást szerveztünk, melyre meghívtuk városunk pedagógiai intézményeit, 
pedagógusait. 
Dr. Kádár Annamária mesepszichológia előadása nagy siker volt. Előzetesen többen is elolvastuk könyvét, 
így az előadás még érthetőbb, még hasznosabb volt, még jobban be tudjuk építeni a mindennapi pedagógiai 
munkánkba. Kérdéseinkre őszinte, érthető válaszokat kaptunk. 
Az előadásra látogatók megtekinthették mesekiállításunkat is. 
 
2016. március 11. 
A szakmai hét méltó lezárása a rajzpályázat eredményhirdetése volt. 
 
Megvalósításra váró feladatok: 
A nehezebben motiválható óvodapedagógusok is jobban vegyenek részt a szakmai munkában.  
Szakmai nyitásunk továbbfejlesztése városunk óvodáival. 
 
Gyál, 2016. június. 15. 
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                              Kovács Istvánné 
                                                                                         Munkaközösség vezető 
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2. sz. melléklet 
 
 

Logopédiai beszámoló 
Gyáli Tátika Óvoda 
2015/2016-os tanév 

 

A tanév elején, szeptemberben 96 (Klapka utcai épületben: 66, Bartók utcai tagóvodában: 33) 

tanköteles korú óvodás gyermek logopédiai vizsgálatát végeztem el, a „Szól-e” szűrővizsgálati 

módszer segítségével. Ez a diagnosztikai teszt a beszéd és nyelvi fejlettség megállapítására szolgáló 

eljárás. Cél, hogy minden 5. életévét betöltött gyermek ezzel az országosan kötelezően bevezetésre 

kerülő szűrővizsgálati eljárással legyen vizsgálva. Óvodánkban már 3. alkalommal vesznek részt az 5 

éves gyermekek tanév elején ezen a szűrővizsgálaton. 

Ezen kívül, az 5 éven aluli gyerek körében 23 gyermek logopédiai vizsgálata is sor került. 

A 2015/2016-os tanévben a Klapka utcai Óvodában hetente három napon, a Bartók utcai Tagóvodában 

hetente két napon foglalkoztam a szeptemberben kiszűrt beszédhibás gyerekekkel.  

A vizsgálatok eredményei alapján a Klapka utcai Óvodában az év folyamán 40 gyerekkel 

foglalkoztam, ebből: 25 nagycsoportos korú (1 SNI), 10 középsős és 2 kiscsoportos korú. 

A Bartók utcai Óvodában 25 gyerek járt logopédiai foglalkozásra, ebből: 23 nagycsoportos (1 SNI) és 

2 középsős (1 SNI).  

Így összesen a két óvodában 65 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 (42 gyerek), a kevésbé súlyosak hetente 1-szer (20 gyerek) jártak 

logopédiai terápiára. 

Összegezve: 

Szűrővizsgálaton részt vett: 96 gyerek (Klapka: 63; Bartók: 33) 

5 éven aluli gyermek logopédiai vizsgálata: 23 gyerek 

Logopédiai terápiában részesült összesen: 65 gyerek (Klapka: 40; Bartók: 25); 

Ebből:  - nagycsoportos. 51 gyerek 

             -  SNI: 3 gyerek (Klapka: 1; Bartók: 2); 

             -  középsős: 12 gyerek, (Klapka: 10, Bartók: 2) 

 -  kiscsoportos, (megkésett, akadályzott beszédfejlődésű): 2 gyermek (Klapka) 

A beszédhibák típusa szerint a pöszeség terápia volt a leggyakoribb, összesen 51 gyermek részesült 

pösze terápiában (7 gyerek általános pösze, 44 gyerek részleges pösze). Komplex nyelvi fejlesztésben 

10 gyermek részesült halmozott beszédhibája miatt. Dadogás terápiára 3 gyermek, elektív mutizmus 

miatt 1 gyermek járt logopédiai foglalkozásra.  
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A gyerekek értékelése: 

Beszédhibája megszűnt, tünetmentes: 28 gyerek  

Lényeges javulás tapasztalható: 21 gyereknél;  

Részben javult a beszédhibája: 15 gyereknek;  

Keveset javult a beszédhibája (sok hiányzás miatt): 1 gyereknek. 

 

Az év folyamán a kezelt gyermekek esetében 43 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: 

- 2016. január 22. Lendvai Lászlóné előadásán való részvétel; 

- 2016. április: PMPSZ Gyáli Tagintézménye által megrendezett Szakmai Konferencián való részvétel; 

 

A bevezetésre került pedagógus életpálya modell keretében került sor a minősítésemre, ami 2016. 

február 18-án történt. 

2015. szeptemberétől feladatokat vállaltam Tolnai Lilla logopédus gyakornok mentorálásában. 

 

Gyál, 2016. augusztus 31.  

 

                                                                    Dr. Arányiné Mócsán Mária 

                                                                                 logopédus 
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3. sz. melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Éves beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről 

a 2015/2016 nevelési évben 
 

Gyáli Tátika Óvoda 
Készítette: Jeney Andrea pszichológus 
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1. Bevezetés 

 
2014 novemberétől dolgozom a Gyáli Tátika Óvodában, mint óvodapszichológus, 2015 márciusa óta 
teljes munkaidőben. A 2015/2016-os nevelési évet az óvodapszichológusi munka szempontjából az 
egyre gazdagodó, intézmények közötti szakmai kapcsolatok kibontakozása jellemezte.  
2015 szeptemberében a Tátika és a Liliom óvodák vezetőinek kezdeményezésére mentori konzultáció 
indult, melyben gyakornokként Pál Judit, a Liliom Óvoda pszichológusa vett részt, én mentorként 
voltam jelen. A konzultációk helyszíne a Tátika Óvoda volt. A 2015/2016-os nevelési évben összesen 
húsz alkalommal találkoztunk.  
2015 decemberétől Szatmáry Ildikótól, a Gyáli Pedagógiai Szakszolgálat munkatársától kaptam 
szakmai segítséget, aki koordinátorként egyéni és csoportos szupervíziós lehetőséget biztosított az 
ellátási területhez tartozó iskola- és óvodapszichológusok számára.  
2016 januárjában egy team-megbeszélés keretében megismerkedtem a Gyáli Családsegítő Szolgálat és 
a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.  Ez az értékes együttműködés az év további részében is 
folyamatos konzultációkkal segítette munkámat. 

 
2. Az óvodapszichológiai tevékenység alapjai 

 
Az óvodapszichológusi tevékenységem kialakítása során kezdettől fogva figyelembe veszem az alábbi 
szakirodalmat: 
 

 Pszichológusok Etikai Kódexe 
 Tamás Márta, N. Kollár Katalin: Óvodapszichológusok munkaköri leírása, szabályozások 
 Dr. Szabó Éva, Némethné Dr. kollár Katalin, Hujber Tamásné (2014) A pedagógiai 

szakszolgálatokban végzett iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi 
protokollja 

 
3. Az óvodapszichológusi tevékenység főbb területei 

 
A prevenció és a szűrés tekinthető az óvodapszichológusi munka legfontosabb területeinek. A 
csoportlátogatások és a pedagógusokkal folytatott konzultációk képezik azt a szakmai alapot, amely 
nyomán elindulhat az óvodapszichológus munkája. A pedagógus ebben az esetben a pszichológushoz 
hasonlóan „műszerként” érzékeli, jelzi a gyermeknél tapasztalt viselkedési problémát. Munkám során 
a pedagógus kollégáktól ebben az évben is gazdag, árnyalt, pontos jellemzését kaptam az érintett 
gyermekeknek.  
A szülővel történő első interjú és a fejlődési anamnézis felvételét követő szülői konzultációk 
különösen értékesek, mert a szülők szemléletében bekövetkező fordulat, vagy apró változás jelentős 
hatással lehet a gyermek fejlődésére. Hasonlóképp a pedagógus konzultáció során, amennyiben egy 
pedagógus képes „átkeretezni” egy helyzetet, például más jelentést (is) képes tulajdonítani a gyermek 
viselkedésének, úgy jelentősen javulhat és örömtelivé válhat a pedagógus-gyerek kapcsolat is.  
A gyermekkel való kétszemélyes találkozások alapvető célja az állapotfelmérés és a diagnosztika, 
amely alapján az óvodapszichológus megválaszthatja a megfelelő intervenciót, vagyis javasolhat 
egyéni, csoportos pszichológiai foglalkozást a gyermek számára. Dönthet úgy is, hogy a szülők részére 
nyújtott nevelési tanácsadás az adott helyzetben megfelelő beavatkozás.  
Továbbirányítás történhet abban az esetben, ha az óvodapszichológus kompetenciáján túlmutató 
problémákkal találja magát szembe, és akkor is, ha felmerül, hogy a gyermek számára szükségessé 
válhat a terápiás ellátásba történő kerülés, illetve orvosi, pszichiátriai, neurológiai és komplex 
képességvizsgálat igénye merül fel.  
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A 2015/2016-os nevelési évben 70 gyerekből 12-t irányítottam át. 
 
Továbbirányítás 
Terület    gyerek száma 
Korai fejlesztő    1 
Komplex képesség vizsgálat  5 
Terápia    3 
Mozgásvizsgálat   1 
Orvosi/pszichiátriai vizsgálat  2  
 

4. Az óvodapszichológiai ellátásba kerülés okai 

 
Az óvodapedagógusok elsősorban beilleszkedési problémát, a szabálytudat kialakulásának 
nehézségeit, visszahúzódást, a társakkal szembeni agressziót, szorongásos tüneteket, a figyelem 
fenntartásának nehézségeit és túlzott mozgásigényt jeleztek az érintett gyermekeknél.  
A 2015/2016-os nevelési év során hat gyermeket érintett a gyászfeldolgozás folyamata. Négy gyermek 
az óvodás évei alatt veszítette el egyik szülőjét, ketten már korábban. Gyakori az édesapák távolléte 
(külön él a gyermektől, külföldön dolgozik, börtönbüntetését tölti). Ilyenkor az édesanyák szülői 
szerepben való megerősítése, támogatása is előtérbe kerülhet. 
Krízis tanácsadáson 5 gyermek szülei vettek részt. 
A gyermek pszichés jólléte szorosan összefügg az őt körülvevő család jellemzőivel, így 
óvodapszichológusi munkám részét képezi a nagyszülőkkel folytatott konzultáció és a testvérek 
megismerése is. 
 

5. Terveim 

 
A következő nevelési évben terveim között szerepel szemléletformáló beszélgetések kezdeményezése 
pedagógusok számára (például az asszertív kommunikáció témakörében, elsősorban a pedagógus-szülő 
kapcsolat tekintetében érzem ezt lényegesnek). A tematikus gyermekcsoportokban szerzett 
tapasztalataimat tovább bővíteném (ebben az évben mandala-csoportot, rajzos-beszélgetős csoportokat 
indítottam), figyelmet fordítva a gyermekek egyediségének, egyéni értékes tulajdonságainak 
támogatására. A későbbiekben is szeretném támogatni a SNI-s gyerekek beilleszkedését az óvodai 
csoportokba.   
 
Az alábbi két diagram és táblázat a pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek megoszlását 
mutatja be. 
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A pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek csoportonkénti megoszlása  
 

 

 

csoportok gyerekszám fiú lány épületenként
Bambi 8 6 2 
Süni 12 10 2 
Katica 8 4 4 
Méhecske 5 5 0 
Micimackó 
(Klapka) 5 3 2 
Pillangó 11 7 4 

Klapka 49 
fő 

Mákszem 5 3 2 
Micimackó 
(Bartók) 10 4 6 
Nyuszi 6 3 3 

Bartók 21 
fő 

Összesen 70 45 25   
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Az alábbi diagram és táblázat a heti 22 kontaktóra alatt ténylegesen megvalósult tevékenységi 
területek arányát mutatja be: 
 

 
 

 

 

Tevékenység    
Pedagógus konzultáció  75

Szülői konzultáció  86

Vezetői konzultáció  8

Egyéni és csoportos foglalkozás 
gyerekekkel  236

Csoportlátogatás  80

 
 
 
Gyál, 2016. július 1. 
 

Jeney Andrea 
Pszichológus 
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 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2015/2016. 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 2015/2016. nevelési évre – 2015. szeptember 1-jén – készített munkatervvel összhangban van, a 
munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 248/2015. (XI.26.) sz. határozatával elfogadott 2016. évi 
munkaterve alapján a 2016. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2015/2016. 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 2015/2016. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
 
G y á l, 2016. szeptember 21. 
 
 
 
 
 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 
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1 Bevezető helyzetelemzés. 
 

Általában minden nevelési évre elmondható hogy új kihívások elé állít bennünket, és a 

nevelési év is így telt el, de eredményes évet zártunk. 

Az élet új kihívások elé állított, megbízást kaptam, a Gyáli Liliom Óvoda vezetésére. A 

szervezési feladatok közel állnak hozzám, szeretem a kihívásokat, így örömmel vállaltam 

intézményünk vezetését. Büszke vagyok arra, hogy az intézmény rekonstrukciós folyamatában 

részt vettem. Meghatározó esemény volt az óvoda egészének a működésére nézve ez a nevelési év. 

A működés biztosítása sok szervezési feladatot igényelt részünkről, amit igyekeztünk teljesíteni, 

folyamatos egyeztetés a fenntartóval, vállalkozókkal, szülőkkel. 

 

A Gyáli Liliom Óvoda beszámolója a 2015/2016-os nevelési év szakmai és működési 

tevékenységének eredményeiről szól. A beszámoló készült az óvoda éves munkaterve, a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 3§(1) értelmében, a fenntartói javaslat, Pedagógiai program cél és 

feladatai valamint az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a munkaközösségek éves 

beszámolói alapján. A fenti dokumentumok határozzák meg a nevelés céljait és a cél eléréséhez 

szükséges feladatokat. 

Kiemelt feladatom volt, az óvodapedagógusok tájékozottak legyenek a minősítésről, ennek 

érdekében több képzést szerveztem, hogy a minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok sikeres 

vizsgát tegyenek.  Az elmúlt nevelési év változásokkal teli időszak volt. 2016. 03.22-én 1 fő 

óvodapedagógus sikeres minősítő vizsgát tett, számot adott tudásáról a 326/2013 (VIII.30) korm. 

rendeletben szereplő pedagógus kompetenciákról. 

 

 326-os kormányrendelet alapján, elindult a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez 

kapcsolódva az óvodapedagógusok minősítése, portfoliójának védése.  

 Megkezdődött az új szaktanácsadói rendszer működése.  

 Változott a térítési díjra vonatkozó törvényi előírás 2015. szeptember 1-től. 

 Intézményi Önértékelés készítése. 

 

Az Intézményi Önértékelés a módosított Önértékelési kézikönyv alapján a következő nevelési 

évben is kiemelkedő feladatunk lesz. 
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2 Szakmai munka áttekintése. 
 

2.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása. 
 
2015/2016. év beiskolázási mutató 

Csoportok száma: 8  

Felvehető gyermekek száma: 240 fő 

Tanköteles korú gyermekek: 90 fő 

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

23 fő 

Megkezdi az első osztályt: 67 fő 

32 fő 

Ebből 

Megkezdte az első 
osztályt 

Még egy évig 
óvodai nevelésben 
részesül 

Nevelési Tanácsadóba 
irányítva iskolaérettségi 
vizsgálatra. 

11 fő 21 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 fejlettséget. 
 
 
 
 
 



2.2 Gyermeklétszám mutató csoportonként. 
 

 
 

2.3 2015/2016-os nevelési évben fejlesztésre szoruló és szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma. 

 
 
 

SNI BTM HH HHH 
13 fő 11 fő 8 fő 11 fő 
 
 
 

 Logopédiai ellátásban részesült:   51 fő 
 Egyéni fejlesztésben részesült:    43 fő 
 Pszichológiai ellátásban részesült:   45 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.: rétegszülői 
értekezletek, közös programok 

 
 
Rétegszülői értekezlet:  
 
A tankötelezettség, iskolaérettség kérdéseivel foglalkozó szakemberek meghívása 
intézményünkbe. Tábit Sarolta 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 az 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 
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. 

 

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 3 munkaközösség működött: 

 

 Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre nevelés munkaközösség 

 Szakmai Innováció bevezetése munkaközösség 

 Pedagógiai munkát segítő dajkai munkaközösség 
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4.1 A munkaközösség – vezetők összegezték és értékelték programjaikat.  
 

4.1.1 Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre nevelés Munkaközösség, 
Éves Beszámoló 2015/16. 

 
 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA ÉS 
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRE NEVELÉS 

MUNKAKÖZÖSSÉG 
 

2015/2016. NEVELÉSI ÉV  
BESZÁMOLÓ 

 

A munkaközösség tagjai 

György- Jobbágy Anikó Munkaközösség vezető 

Csizmadia Jánosné Csibe csoport 

Hrazdyra Henrietta Gomba csoport 

Debreceni Zoltánné Katica csoport 

Pintér Éva Nyuszi csoport 

Karvalics Béláné Süni csoport 

Faragó Zita Halacska csoport 

Roik Szilvia  Pedagógiai asszisztens 

Tolnai Lilla Logopédus 

 
 
 

        György- Jobbágy Anikó 
 

        munkaközösség- vezető 
 
Gyál, 2016. június 10. 
 

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. 
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A MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLJAI VOLTAK A 2015/2016 NEVELÉSI ÉV SORÁN: 
 

 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 

 Minden esetben azt tartjuk szem előtt, hogy a gyermekek saját maguk tapasztalják 
meg a körülöttük lévő világot. Változatos tevékenységeket kínálunk, törekszünk az 
életközeliségre, élménygyűjtésre. 

 Mozgásigényük kielégítése érdekében szabadon mozognak a csoportszobában, az 
udvaron játszanak az erre kialakított eszközökkel. Változatos mozgástevékenységeket 
végeznek.  

  A mozgás legyen és maradjon életük természetes velejárója. ▫ Váljon igényükké a 
rendszeres mozgástevékenység, ezáltal fejlődjenek testi- lelki-szociális képességeik 

 A gyermekek ismerjék és szeressék meg természetes környezetüket.  

 Ismerjék fel a környezetvédelem fontosságát 

 Óvják, ápolják környezetüket. 

 Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak 
megalapozása 

 Szülőkkel való együttműködés, szülői szemléletformálás 
 
A MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATAI: 
 

 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. 

 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  

 Minden lehetőség megragadása arra, hogy a gyermekek a természetben legyenek; 
felfedezzék annak szépségét, értékeit 

 A gyermekek tapasztalataira építve új ismeretek nyújtása; meglévők elmélyítése, 
rendszerezése (természet és környezetvédelmi alapismeretek)  

 a környezet megismerése során a kulturált, biztonságos életvitel szokásainak, a 
társadalmilag elfogadott viselkedési formák alakítása mintaadással  

 Az egészséges életmód alapjainak beépítése a csoportok mindennapjaiba 

 Az egészséges életmód, egészséges életvitel igénnyé alakítása 
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ÉLMÉNYSZERZŐ SÉTÁK TERVEZETT PROGRAMJAI 
 

Élményszerző séta Ajánlott megelőző tapasztalatszerzés: A tevékenység feladata 

 Gyümölcs és zöldségvásárlás  
 

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 

KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS LEHETSÉGES TÉMAKÖREI, HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ 
TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

Növények 
 

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

Állatok: háziállatok, vadállatok, madarak 
 

Séták, tapasztalatszerzés. Madarak megfigyelése, költöző madarak.. 
Állatokról, madarakról készült képek nézegetése. Kirándulás 
Állatkertbe, Vadasparkba, Medveparkba. 
 

Az évszakok változásának hatása 
 

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

Természetvédelem 
 

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 
 

 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 
 

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 

Megvalósult 
tevékenységek 

Szept. 22. 
 

Nemzeti hulladékgyűjtő 
nap 
 

Papírgyűjtés 
 

Semmiből valamit- 
barkácsolás „hulladékból” 
Különböző hulladékok 
újrafelhasználása 

Szept.22. 
 

Takarítási világnap 
 

játszóudvarunk rendben tartása 
(söprés,lombgyűjtés, 
komposztálás) 

 

A gyerekekkel közösen 
az óvoda udvarán, 
környékén, kedvenc 
játszóhelyen a szemét 
összeszedése. 

Különböző hulladékok 
újrafelhasználása 

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) 

 

 

Szeptember 30.  
 

A népmese világnapja 
 

Könyvtár- 
látogatás 
Mesehallgatás 

Mesehallgatás a 
csoportokban 

 

 
OKTÓBER 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Megvalósult 
tevékenységek 

Okt.4.  
 

Állatok világnapja 
 

Lehetőségekhez mérten kirándulás 
szervezése egy közeli állatkertbe 
vagy vadasparkba, ahol egzotikus, 
érdekes állatokkal ismerkedhetnek 
meg a gyerekek. 
Állathangok utánzása  

Az Állatok Világnapja 
alkalmából 
madárbemutató volt az 
óvoda udvarán, ahol a 
gyerekek 
madárröptetésen és 
madársimogatáson 
vehettek részt. 
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NOVEMBER 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, feladatok Megvalósult tevékenységek 

Szervezés 
szerint 

Könyvtár- 
látogatás 

 
Könyv szeretete, mese felolvasása a 
könyvtárban 
Könyvtárlátogatás szokásai 

Könyvkölcsönzés módjának 
gyakorlása. 

Könyvtárban való viselkedés 
alakítása 

Nov.17-21 Egészség-hét 
 

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

Az egészséghét folyamán a 
gyerekeknek lehetőségük nyílt 
konkrét tapasztalatokat szerezni az 
egészség megőrzéséről, a 
tisztálkodás és rendszeres testmozgás 
fontosságáról, az egészséges 
táplálkozásról, az egészségügyi 
dolgozók munkájáról. Saját maguk 
által felszeletelt, darabolt 
gyümölcsökkel rakták meg a 
tányérokat, amit jóízűen 
elfogyasztottak, még olyanok is, akik 
azt állítják „nem szeretem”, így a 
vitamindús étkezés megkedveltetése, 
népszerűsítése felé tettünk néhány 
lépést. 

 

 
DECEMBER 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Megvalósult 
tevékenységek 

Szervezés szerint Madarak karácsonya 
 

Madáretető készítése 
Madáretető feltöltése 
madáreleséggel folyamatosan 

Madáretetés, 
madáreleségről való 
gondoskodás 

 

 
JANUÁR 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Megvalósult 
tevékenységek 

Január 22. Magyar kultúra napja 
 

Színház- bábszínház látogatása 
Bábszínházas játékkal 

Mesekönyv- nézegetés, 
bábszínházas játék a 
csoportokban 
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FEBRUÁR 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, feladatok Megvalósult 
tevékenységek 

Hónap folyamán 
folyamatosan 

Éledő természet 
 

Hajtatás, csíráztatás Hagyma, virágpalánta- 
ültetés, folyamatos 
gondozás, nevelés 

 

 
MÁRCIUS 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Megvalósult 
tevékenységek 

 
Márc.22. 

 
Víz világnapja 
 

Vízzel való takarékoskodás 
lehetőségei 
 

Tiszta víz- szennyezett víz
Házi rajzverseny 
Kísérletek vízzel 
 

 

ÁPRILIS 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Megvalósult 
tevékenységek 

Ápr.7. 
Egészség- hét 

Egészség világnapja 
 

Óvónénik meseelőadása 
 

Mozgásos játékok a 
szabadban 
Gyümölcsfogyasztás 

Ápr.22. 
Föld napja 
 

Játékos vetélkedők a Föld 
védelmére,  

Tevékenységek 
megvalósítása szelektív 
hulladékgyűjtésre, 
víztisztításra, levegő 
szennyezésére. 
 

Ápr.22. 
Egy gyermek-egy 
palánta 
 

Az évszakra jellemző 
munkavégzések 

Gazdaságos öntözési módok. 

Kiskert kialakítása 
minden csoportnak saját 
kert rész kialakítása 
növénygondozás, növény 
fejlődésének 
nyomonkövetése 
gyermek méretű kerti 
szerszámok használata 
 

A hónap folyamán 
folyamatosan, 
nagycsoportosok legalább 
heti egy alkalommal 

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

 Közel kerülni a természethez, 
megismerni, megszeretni majd 
védeni csak sok-sok sétával, 
kirándulással lehet.  

 
Ismerkedtünk az utca 
fáival, bokraival, kerti és 
vadon nőtt növényeivel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 16 16

 
MÁJUS 

Tervezett 
Időpont 

Program Tervezett tevékenységek, 
feladatok 

Megvalósult 
tevékenységek 

Máj. 10. Madarak-fák napja 
 

Házi rajzverseny 
 

Kirándulás, séta 
Játékos feladatok az 
udvaron 

Szervezés szerint Kirándulások 
 

 Az összegyűjtött 
termények, növényi 
részek felhasználásának 
lehetőségei 
Látogatások szervezése az 
épített környezetünkbe  
(Parlament, piac) 

 

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 
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. 

 Hetente tudatos szervezett formában ( egészségfejlesztő mozgás ) 

 Naponta szervezett formában ( egészségnevelő mozgás) 

 Naponta spontán, szabad mozgás keretében a csoportszobában, udvaron  

 Rajzpályázatokon való folyamatos részvétel környezettudatosság, egészséges életmód 
témakörében.-  
- hulladékokból készült kreatív alkotások 
- 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 

 gyermek-és természetbarát jegyek - bútorok, tároló kosarak, játékok, világítás 

 élhető és élvezhető legyen - virágok, növények és színeik megjelenése 

 növényápolás, állatgondozás 

 természetsarok kialakítása 

 növényfelelős választása naponta ( öntözés, komposztáló) 
Óvoda udvarok kialakítása 

 biztonságos játékeszközök – többféle mozgásforma végzése 

 Kresz pálya 

 Ivókút használata 
Környezeti programokban, versenyeken való részvétel 

 papírgyűjtés  
Kirándulások szervezése a természetbe 
Természet-és környezetvédelem „zöld” jeles napjainak 
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Állatok napja, Víz Világnapja, Föld napja stb. - beépítése a csoport 
tevékenységrendszerébe 
A környezeti nevelés szorosan összefonódik az egészséges életmódra neveléssel.  
Ezt az alábbi tevékenységekkel valósítottuk meg a 2015/2016 nevelési év során: 

 zöldség-és gyümölcsfogyasztás naponta 

 egészség- és sportnap  

 lehetőség biztosítása a délutáni szabadidős tevékenységekre 
Örökbe fogadtuk Ashát, a kiselefántot. 
Takarékossági tevékenységek – víz, energia, papír 
A pozitív minta adása, környezettudatos magatartás minden óvodai dolgozó részéről 
tudatosan történik. 
Barkácsoltunk mindenfélét a „nem-minden hulladék-szemét” elve alapján az újra 
felhasználás érdekében. 
Zöld faliújságot hoztunk létre, ahol a szülők a jövőben tájékoztatást kaphatnak az aktuális 
zöld hírekről.-  

 A környezettudatos magatartás közvetítése a szülők felé 

 A csapot használat után alaposan zárják el 

 Szűkítő használata a mosdó csapjain (víztakarékosság) 

 Növények locsolása összegyűjtött vízzel (maradék víz egy kancsóba gyűjtése) 
Növényfelelős megválasztása 
tábla, jelvény használata, a növényfelelős feladata- MINDEN CSOPORTNÁL 
MEGFIGYELHETŐ, MEGTALÁLHATÓ A TÁBLA, JELÖLÉS, FOLYAMATOS, 
MINDENNAPI HASZNÁLAT. 
Udvari játéktevékenység 

 a csoportok a szabad levegőn tartózkodtak, amennyiben ezt az időjárás lehetővé tette  

 Megfelelő és elegendő folyadékmennyiség elfogyasztására szoktatjuk a gyerekeket 
(korlátozás nélkül ihattak a nap folyamán bármikor, ezért az ehhez szükséges 
folyadékmennyiséget a csoportokban, az óvoda udvarán (jó időben) biztosítottuk-  

 Tervező munkában is megjelent a „ZÖLD OVI” feladata-  
A munkatervben leírt tervezett programok csoportszintű megvalósítását, a csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok valósították meg a heti tervben tervezett tevékenységek megtartásával. 
Az óvodai környezet, az óvodai élet minden mozzanata a gyermek környezeti nevelését 
szolgálja, hiszen minden tevékenységünkkel környezeti kultúrát közvetítünk – ahogy 
viselkedünk, ahogy alakulnak emberi kapcsolataink, amilyenek szokásaink, ahogy 
viszonyulunk külső és belső környezetünkhöz. A gyermeket körülvevő tárgyi és személyi 
feltételek igen meghatározóak. Nevelési feladatainkban mindenütt jelen volt, és természetesen 
megfogalmazódik a környezeti nevelés /érzelmi, értelmi nevelés, egészséges életmód 
kialakítása, szocializáció/. 
Céljaink és feladataink megfogalmazásakor - és a megvalósítási folyamatban is – mindig 
figyelembe vettük, vesszük a gyermekek érdeklődését, életkori sajátosságait, a szűkebb és 
tágabb környezetünk által kínált lehetőségeket. A jövőben szeretnénk olyan közös 
programokat szervezni, melybe a szülők aktívan, tevékenyen bekapcsolódhatnak azzal a 
céllal, hogy példát, követendő mintát nyújtsunk a gyermekeknek a környezetbarát, 
környezettudatos magatartás kialakításához.  
Kapcsolatot szeretnénk kialakítani, illetve a már meglévőket erősíteni, olyan helyi 
intézményekkel, civil szervezetekkel kik aktív részesei a környezetvédelemnek.  
Munkaközösségünk ebben a szemléletben szeretné folytatni a munkát a következő nevelési 
évben is. 
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4.1.2 Szakmai Innovációk Bevezetése Munkaközösség Éves Beszámoló. 
2015/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Szakmai innovációk bevezetése 
munkaközösség” 
2015-2016. tanév 

értékelése 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  " 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 / 
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Tagok: 
 

Csizmadia Jánosné 
Dézsi Edina 

Juhászné Túri Kinga 
Kovács Brigitta 

Paskó Éva Krisztina 
Pintér Éva 

Váradi Attiláné 

 
Célunk volt: 
 
Szakmai innovációk bevezetése. 

 
Feladatunk volt: 
 

 Felkészülés a Tanfelügyeleti rendszerre. A sikeres felkészüléshez 2015. novemberben 
előadót hívunk meg. 

 

 Gyakornokok felkészítése a Minősítéshez. 
 

 A törvényi háttér figyelemmel kísérése. 
 

 Dokumentumok biztosítása. 
 

 Portfólió elkészítése, feltöltése. 
 

 Projektmódszer ismertetése, folyamatos bevezetése. Nevelés nélküli nap keretében 
2016. januárban eladót hívunk meg. 

 

 Havi egy reflexiós vázlat elkészítése. 
 

 Belső Önértékelési Csoport létrehozása, működése. 
 

 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 feladatok közül az alábbiakat teljesítettük: 
 

 Felkészültünk a Tanfelügyeleti rendszerre. Ehhez segítségül 2015. novemberben 
előadót hívtunk meg. 

 

 A Minősítéshez a Gyakornokok folyamatos segítséget, felkészítést kaptak. 
 

 A törvényi hátteret figyelemmel kísértük. 
 

 Biztosítottuk a dokumentumokat. 
 

 Segítettünk a Portfólió elkészítésében, feltöltésében. 
 

 Ismerkedtünk a projektmódszerrel. 2016. januárban ezzel kapcsolatban előadót 
szerettünk volna meghívni, mely nem valósult meg. De a tagokkal összeülve 
kidolgoztuk az Állatok Világnapja projektet, hogy a 2016-2017. tanévben ezt a 
módszert sikeresen bevezethessük. 

 

 Segítettük az óvodapedagógusokat a havi egy reflexiós vázlat elkészítésében. 
 

 Létrehoztuk a Belső Önértékelési Csoportot, mely sikeresen működik. 
 

 Egymást látogattuk, egymástól tanultunk. Fő megfigyelési szempont: A játékból való 
kezdeményezés volt. 

 

 A tehetséges gyermekek gondozása. 
 

 Segítjük a felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztését. Együttműködünk a 
szakemberekkel. 

 

 Folyamatosan törekedtünk a mozgásos, értelmi, szociális tapasztalatok többszöri 
átélésének megteremtésére. 
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Az éves munkatervben feltüntetett Egymás látogatása, Egymástól tanulás az alábbiak szerint 
valósult meg: 
 
I.Félév: 
 
 
LÁTOGATÁSOK                                          Időpont                            Megvalósult 
időpont:_____ 
Dézsi Edina                                        2015. október 15.                    Nem valósult meg. 
Halacska csoport                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                                                                                              
__________________________________________________________________________                           
Hrazdyra Henrietta                          2015. október 22.                    2015. október 22. 
Gomba csoport                                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
___________________________________________________________________________                         
Hálóné Molnár Kinga                   2015. november 19.                    2016. március 03. 
Süni csoport                                                                               
                                                                                                          
___________________________________________________________________________                         
Csizmadia Jánosné                           2015. november 26.                 2016. november 26. 
Csibe csoport                                                                                  
                                                                                                      
___________________________________________________________________________                        
Debreceni Zoltánné                         2015. december 03.                  Nem valósult meg. 
Katica csoport 
 
                                          
                                                                                                                                                                               
Pintér Éva                                          2015. december 10.                  Nem valósult meg.      
Nyuszi csoport                                                                                
                                                                                                          
___________________________________________________________________________                         
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II.Félév: 
 
 
LÁTOGATÁSOK__________________   Időpont____________Megvalósult 
időpont:_____                                                                                                                 
Kovács Brigitta                                  2016. január 21.                      2016. január 21. 
Gomba csoport 
                                                                          
__________________________________________________________________________                           
Kovács Attiláné                                 2016. január 28.                      2016. január 28. 
Csibe csoport                                                                                   
                                                                                                           
__________________________________________________________________________                           
Váradi Attiláné                                 2016. február 04.                     2016. február 04. 
Napsugár csoport                                                                          
                                                                                                           
__________________________________________________________________________                           
Faragó Zita                                        2016. február 11.                      2016. február 11. 
Halacska csoport                                                                              
                                                                                                    
__________________________________________________________________________                           
Fakán Mihályné                                2016. március 10.                     Nem valósult meg. 
Nyuszi csoport                                                                                 
                                                                                                         
___________________________________________________________________________                         
György-Jobbágy Anikó                     2016. március 24.                     Nem valósult meg. 
Napsugár csoport                                                                               
                                                                                                             
___________________________________________________________________________                        
Paskó Éva Krisztina                           2016. április 14.                         Nem valósult meg. 
Katica csoport                                                                                    
                                                                                                            
___________________________________________________________________________                        
Karvalics Béláné                                 2016. április 21.                        2016. április 21. 
Süni csoport      
 
___________________________________________________________________________                         
A látogatások végén összeültünk és megbeszéltük a tapasztalatokat, a pozitív és negatív 
véleményeket, a felmerülő problémákat, ötleteket, módszereket.  
A látogatásokat folyamatosan dokumentáltuk. Szóban és írásban is értékeltünk a 8 pedagógiai 
kompetencia figyelembevételével. 
 
Köszönöm a tagok, kollégák egész éves segítő munkáját! 
 
Gyál, 2016. június 13.      
                                                                Készítette:                         Dézsi Edina 
                                                                         Óvodapedagógus, munkaközösség vezető             
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4.1.3 Pedagógiai Munkát Segítő Dajkai Munkaközösség éves beszámoló 
2013/2014. 

 
 

Pedagógiai munkát segítő dajkai munkaközösség 

Éves beszámoló 2015-2016-os tanév 

      
 

1. Munkaközösségünk tagjai: Ács Piroska, Bihariné Nagy Gizella, Gönczi Sándorné, 

Király Jánosné, Knittel Tamásné, Langmajer Istvánné, Lőrincz Istvánné, Németh 

Andrea, Szitkó Ida Száva, Tóthné Takács Ilona, Walter Erzsébet, Zsalakó Sándorné, 

Gyenge Béláné 

 
2. Cél: Az óvodai nevelő munka hatékonyabb segítése. 

 

Tapasztalatok gyűjtése érdekében csoportlátogatásokat terveztünk, melyen sok 

hasznos észrevételt és tapasztalatot szereztünk egymástól. 

 

3. Csoportlátogatási terv: 

 
Látogatott dajka néni Látogatók Dátum 

 
Bihariné Nagy Gizella  
(Gomba csop.) 

Király Jánosné, Tóthné Takács Ilona 2015.10.14. 
(szerda) 

Tóthné Takács Ilona 
(Bambi csop.) 

Ács Piroska, Lőrincz Istvánné 2015.10.21. 
(szerda) 

Király Jánosné 
(Csibe csop.) 

Gyenge Béláné, Németh Andrea 2015.11.04. 
(szerda) 

Knittel Tamásné 
(Halacska csop.) 

Bihariné Nagy Gizella,  
Szekercés Sándorné 

2015.11.18. 
(szerda) 

Szekercés Sándorné 
(Katica csop.) 

Zsalakó Sándorné, Knittel Tamásné 2016.01.13. 
(szerda) 

Langmajer Istvánné 
(Napsugár csop.) 

Tóthné Takács Ilona,  
Szitkó Ida Száva 

2016.02.10. 
(szerda) 

Zsalakó Sándorné 
(Nyuszi csop.) 

Gönczi Sándorné, Walter Erzsébet 2016.03.16. 
(szerda) 

Gyenge Béláné 
(Süni csop.) 

Langmajer Istvánné,  
Bihariné Nagy Gizella 

2016.04.13. 
(szerda) 

 
 

A csoportlátogatási terv alapján 2016. március 16-án és április 13-án látogatások a 

munkaközösség vezető betegsége és óvodai programok miatt elmaradtak. 
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A csoportlátogatásokról látogatási lap készült. A munkaközösség véleménye szerint a 

látogatások tanulságosak és hasznosak voltak. 

 

A csoportlátogatások a terv szerint zajlanak, minden csoportban a gyerekek, és óvó nénik 

kedvesen fogadták a látogatókat. 

 

Az éves tervben tervezett előadások: 

- Dr. Kindlovits Mária gyermekorvos előadása. 

Téma javaslat: Mit tegyünk, ha mégis betegen hozzák a gyermeket az óvodába? 

 

- Pál Judit óvodapszichológus előadása. 

Téma javaslat: A jó dolgozói munkakapcsolat, jó munkahelyi légkör (kommunikáció) 

kialakítása. 

A tervben szereplő előadások elmaradtak. 

 

 

Összegzés 

 

Ebben a nevelési évben is hasznosan teltek a látogatások, sok új tapasztalatot szereztünk 

egymástól, és beleláthattunk más csoportok mindennapjaiba. 

 

 

Gyál, 2016. június 1.     

      Készítette:       Knittel Tamásné  
         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 

 

 

2014/15 névre beiratkozott gyermekek                                            
      (nem kötelező óvodai beiratkozás) 

megnevezés 
összesen 
jelentkezett  felvettek  elutasítottak 

Elutasítottakból 
fellebbezett 

fellebb. ut. 
Felvettek 

fő  9  7  2  2  2 
 

 
2015/16 névre beiratkozott gyermekek                                                                  

( kötelező óvodai beiratkozás) 

m
eg
n
ev
ez
és
 

összesen 
jelentkezett  felvettek  elutasítottak

Elutasítottakból 
fellebbezett 

fellebb. 
ut. 
Felvettek 

Felvételi 
kérelmet 
visszavonták

Kötelező óvodai 
látogatás alól 
felmentést kért 

fő  83  62  17  4  4  4  0 
 

2015/16 névre beiratkozott gyermekek                                                                              
(nem kötelező óvodai beiratkozás) 

m
eg
n
ev
ez
és
 

összesen 
jelentkezett  felvettek  elutasítottak

Elutasítottakból 
fellebbezett 

fellebb. 
ut. 
Felvettek 

Felvételi 
kérelmet 
visszavonták 

Kötelező óvodai 
látogatás alól 
felmentést kért 

fő  15  12  0  0  0  2  1 
 

2014. szept. 01.‐2015. 08. 31‐ig  beiratkozott gyermekek                                                          

m
eg
n
ev
ez
és
 

összesen 
jelentkezett  felvettek  elutasítottak 

Elutasítottakból 
fellebbezett 

fellebb. 
ut. 
Felvettek

Felvételi 
kérelmet 
visszavonták

Kötelező 
óvodai 
látogatás alól 
felmentést 
kért 

Összes 
felvett 
gyeremek 

2014/15 
nevelési évre 
felvettek 
összesen 

2015/16 
nevelési 
évre  
felvettek 
összesen 

fő  107  81  19  6  6  6  1  87  9  78 

 

 

 

 

 

 

 



Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű,  

BTM-es és SNI-s 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. 

Délután szervezett különfoglalkozásaink lehetőséget nyújtanak a szülőknek és a 

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

képességeik fejlesztését biztosítja.  

 

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 Nevelési Tanácsadótól 

(fejlesztőpedagógustól) kérnek segítséget. Az egyéni fejlesztést segítő szakemberek beszámolói 

tartalmas munkáról adnak számot. 

 

 

 
 



 

5.1.1 Fejlesztőpedagógusi éves beszámoló 2015/2016. 
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5.1.2. Logopédiai éves beszámoló 2015/2016. 
 

ÉVES  LOGOPÉDIAI  BESZÁMOLÓ 
 

GYÁLI  LILIOM  ÓVODA 
2360 GYÁL, LILIOM U. 13-15. 

 
 

A 2015-ös óvodai nevelési év a logopédiai beszédszűrő vizsgálattal kezdődött. Az 

intézménybe járó összes megvizsgált (98 fő) öt éves és a tanköteles korú gyermekek közül, a 

98 főből, 64 fő volt beszédhibás. A nem beszédhibások létszáma 34 főre tehető.  

 

A beszédhibás gyerekek súlyossági kategória szerint 5 csoportba sorolhatóak: 

 

- SNI-s gyerekek:      11 fő 

- Megkésett beszédfejlődésű gyerekek:     3 fő 

- Általános pösze gyerekek:     15 fő 

- Részleges pösze gyerekek:     32 fő 

- Egyéb: (anyanyelvi elmaradás):      3 fő 

 

Az évről-évre egyre növekvő beszédhibások magas számának következtében, általában a 

legsúlyosabb beszédproblémával rendelkező gyerekek élveznek elsőbbrendű jogot a 

logopédiai ellátásban. A nem ellátottak, de beszédhibával rendelkező gyerekek mind a 

várólistára, előjegyzésbe kerülnek. Idén ezen várólistások száma 11 fő. 

A Liliom Óvoda a 2015/2016-os óvodai évben összesen 53 főt tudott logopédiai 

ellátásban részesíteni.  

 

Ezen ellátott gyermekek beszédproblémájának súlyossági kategóriára való felosztása a 

következő: 

 

- SNI:     11 fő 

- Általános pösze:   15 fő 

- Részleges pösze:   21 fő 

- Megkésett beszédfejlődés:  3 fő 

- Egyéb:     3 fő 

 

 

 

 



 32 32

Az 53 főből 

Heti 3-szor járt logopédiai terápiára összesen:       4 fő 

Heti 2-alkalommal:         22 fő 

Hetente 1-alkalommal:        27 fő 

 

Voltak olyan gyerekek, akiknek beszédproblémájuk differenciált és egyéni 

irányultsága lehetővé tette, hogy csak hetente egyszer vegyenek részt logopédiai terápián. Ily 

módon több férőhelyet tudtunk biztosítani a súlyosabb és komplex problémával rendelkező 

beszédhibás gyermekek számára. A terápiás órák 45 percesnek minősülnek, azonban az 

életkor figyelmi időtartama miatt bontva, 25 percben voltak megtartva. Egy logopédiai 

foglalkozáson egyszerre maximum 3 gyermek vett részt.  

 

Ősszel szülői értekezletet tartottam a logopédiára járó gyermekek szülei számára, 

melyben tájékoztattam őket arról, miért fontos a beszédhangok kijavítása; valamint arról, 

hogyan és milyen rendszerességgel kell gyakorolni gyermekükkel az otthonra haza küldött 

házi feladatokat, mely hatékonyan elősegíti gyermekeik hangtisztulását. 

 

Az idei évet sikeresen zárhatjuk, mely szerint az 53 ellátott gyermekből, az alábbi 

állapot javulások mutathatóak ki: 

 

- Tünetmentes:   16 fő 

- Lényegesen javult:  11 fő 

- Részben javult:  15 fő 

- Keveset javult:    6 fő 

- Nem javult:     5 fő 

 

Az év folyamán rendszeres konzultációt folytattam az óvodapedagógusokkal a 

gyermekek haladásáról, továbbá a szülőknek fogadóórát adtam tájékoztatván őket gyermekük 

aktuális fejlődési állapotáról. 

 

 Köszönettel tartozom Lendvai-Kiss Anitának támogatásáért, óvodapedagógus 

kolléganőimnek, Pál Judit pszichológusnak, Hubert Erzsike fejlesztőpedagógusnak, akikhez 

bizalommal fordulhatok és közös erővel, team-munkával segítik munkám sikerességét. 

 

 Tolnai Lilla 

       Logopédus 

Gyál, 2016. június 2. 
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5.1.3. Óvodapszichológusi éves beszámoló 2015/2016. 
 

Óvodapszichológusi Éves Beszámoló 2015/2016. 

1. Óvodapszichológusi tevékenység bemutatása 

A nevelési év elején érkeztem az óvodába pályakezdő pszichológusként. Klinikai – és 

egészségpszichológiai szakirányú végzettségem miatt elsőként az óvodapszichológusi 

munkakörre vonatkozó törvényi előírások és protokollok megismerését tartottam fontosnak a 

hiteles munkavégzés céljából. A gyermekekkel való munkát korábbi önkéntes tapasztalataim 

(gyermektábor, integrált óvoda, gyermekpszichiátria) segítették, illetve folyamatosan 

tájékozódom a vonatkozó szakirodalmak, előadások és továbbképzési lehetőségek terén. 

A nevelési év során első feladatom a bemutatkozást és a tájékoztatást jelentette mind 

az óvoda, mind a szülők részére, mely a későbbi együttműködés alapját képezi a 

bizalomépítésen keresztül.  A kezdeti csoportlátogatások és a pedagógusokkal történő 

konzultációk, az első szülőértekezleteken való részvétel és az óvodában kihelyezett 

tájékoztatók jelentették munkám ezen szakaszát. Az óvodapszichológusi tevékenység 

legfontosabb céljaként meghatározott prevenció és szűrés a további csoportlátogatásokon és 

a pedagóguskonzultációkon keresztül indulhatott el. 

Amikor a gyermekekkel kapcsolatos problémát jelezték a szülők vagy a pedagógusok, 

első lépésként a probléma minél pontosabb meghatározása, az érintett gyermek megismerése, 

aktuális állapotának felmérése és a gyermek környezetének feltérképezése történt, ami az 

állapotfelmérés/diagnosztika szakasza. Ennek alapja az óvodai környezet oldaláról a 

gyermek óvodai csoportban történő megfigyelése, a gyermekkel foglalkozó pedagógusok 

szakvéleményének megismerése. A családi környezet oldaláról pedig a szülőkkel történő első 

interjú és a fejlődési anamnézis felvétele történt. Mindezek után következhettek a gyermekkel 

való kétszemélyes találkozások pszichológiai vizsgálat céljából, amennyiben az addigi 

információk nem bizonyultak elegendőnek a megfelelő intervenció/továbbirányítás 

megállapításához. 

A megfelelő intervenció megválasztása a probléma jellegétől függően: egyéni vagy 

csoportos foglalkozás; nevelési tanácsadás/krízisintervenció a szülők részére; pedagógusokkal 

történő konzultációk a csoporton belüli támogató lehetőségekről és módszertanról; a szülők és 

pedagógusok együttműködésének támogatása. Az óvodapszichológiai tevékenység 

kompetenciáján túlmutató problémák esetén a megfelelő intézménybe történő 

továbbirányítás történt orvosi/pszichiátriai/neurológiai/ képesség/ mozgásvizsgálat vagy 

terápiás ellátásba kerülés céljából. 
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Amennyiben a szülők saját nevelési elveikkel, szülői szerepbizonytalanságaikkal, ill. 

családi krízishelyzettel kapcsolatos kérdésekkel kerestek fel, a szülőkkel való együttműködést 

és tanácsadási/krízisintervenciós folyamatot részesítettem előnyben a gyermek vizsgálata és a 

foglalkozás szervezése helyett. A szülőkonzultációk a gyermekekkel való foglalkozások 

mellett is rendszeresek voltak, hiszen minél kisebb a gyermek, annál fontosabb a szülőkkel 

való munka. 

A gyermekellátó rendszer tagjaival való együttműködés érdekében felkerestem az 

óvodában dolgozó szakembereken kívül a területileg illetékes intézményeket is: Pedagógiai 

Szakszolgálat, Kertvárosi Szociális Központ – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Heim Pál 

Gyermekkórház, SOTE I. Gyermekklinika, illetve szoros kapcsolatot tartottam a szakszolgálat 

óvoda – iskolapszichológus koordinátorával és a gyáli iskolákban, óvodákban dolgozó 

pszichológus kollégákkal. 

2. Az óvodapszichológusi tevékenység összegzése 

Az alábbiakban összefoglalom a 2015/2016-os nevelési év óvodapszichológiai 

tevékenységeit, kiemelve az egyes tevékenységek gyakoriságát és a kontaktórák számát, 

illetve a tevékenységek százalékos megoszlását egész évi munkámhoz viszonyítva. 

TEVÉKENYSÉG ALKALOM KONTAKTÓRA

Csoportlátogatás 90 158,5 

Pedagóguskonzultáció 140 111,5 

Szülőkonzultáció 166 194 

Gyermekvizsgálat  80 75,5 

Csoportos foglalkozás 33 30 

Egyéni foglalkozás 48 48 

Konzultáció logopédussal 7 4,5 

Közös fogadóóra (óvodapedagógusok és 

szülők) 

2 1,5 

Konzultáció (telefon, e-mail egyeztetések, 

rövidebb konzultációk) 

99 102,5 

Szülőértekezlet 9 2 

Vezetői konzultáció 8 6 

1. ábra. A kontaktórák (heti 22 óra) gyakorisága alkalom és kontaktóra szerint 

 



Csoportlátogatás
21,54%

Pedagóguskonzultáció
15,15%

Szülőkonzultáció
26,36%

Gyermekvizsgálat 
10,26%

Csoportos foglalkozás
4,08%

Egyéni foglalkozás
6,52%

Konzultáció logopédussal
0,61%

Közös fogadóóra
0,20%

Konzultáció 
13,93%

Szülőértekezlet
0,27%

Vezetői konzultáció
1,09%

 

2. ábra. A kontaktórák (heti 22 óra) százalékos eloszlása 

az óvodapszichológiai tevékenységek alapján 

Felkészülés, adminisztráció
77%

Mentori konzultáció
6%

Koordinátori konzultáció
3%

Koordinátori team
5%

Külső konzultáció
1%

Szakmaközi kapcsolattartás
3%

Iskolapszichológiai Módszertani 
Bázis
2%

PMPSZ Konferenciák
3%

 

3. ábra. A kötött munkaidő (heti 10 óra) százalékos eloszlása 
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3. Az óvodapszichológushoz fordulás okai 

Az óvodapszichológiai ellátásba való bekerülés az óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát 

segítő szakemberek (fejlesztőpedagógus, logopédus, pedagógus asszisztens, dajka) és a 

szülők, illetve családtagok kezdeményezésére is történhet. Klienseim közé tartozhat a 

gyermekeken kívül a szülők, családtagok, pedagógusok, illetve az óvoda egésze, mint 

szervezet is (egyéni és csoportos formában) – a gyermekek egészséges személyiségfejlődése 

és a nevelői munka támogatása céljából. 

A nevelési év során mind az óvoda, mind a szülők kezdeményezésére történt 

megkeresés. Az óvoda felől érkező jelzések elsősorban magatartási problémákra (agresszió a 

társak felé, ellenkezés a pedagógusokkal szemben) tanulási zavarra veszélyeztető 

problémákra (motiváció hiánya, szabálytudat kialakulatlansága, rövid ideig fenntartható 

figyelem), illetve a beilleszkedés megzavartságára (túlzott visszahúzódás, szorongásos 

tünetek, elmélyült játéktevékenység hiánya) utaltak. 

A csoportlátogatások során az adott gyermeket mindennapi kortárs közegében 

tudtam megfigyelni. Figyelmem a kortárs kapcsolatokra és a pedagógus-gyermek kapcsolatra 

irányult elsősorban, magában foglalva a csoportszabályokhoz való viszonyulást, a 

pedagógusok kéréseire/kezdeményezéseire való reakciókat, a szükségletek jelzését, illetve a 

játéktevékenység minőségét és az óvodai csoportban elfoglalt helyet, szerepet. 

A pedagógusokkal történő konzultációk során a szakvéleményük megismerésén túl 

a fenti nehézségek csoporton belüli kezelésében nyújtottam segítséget a korábban bevált 

módszerek illetve a lehetséges változtatások megbeszélésén keresztül (viselkedésrendezés 

módszerének átadása, kommunikációs technikák, érzelemkifejezés támogatása, motiváló 

lehetőségek közös megtalálása), ezen kívül a szülők olykor nagymértékű ellenállásának 

megértését segítve az óvoda-család közötti együttműködést igyekeztem támogatni. 

Csoportlátogatás 

Katica
41%

Csibe
5%

Nyuszi
10%

Süni
11%

Bambi
7%

Gomba
14%

Halacska
8%

Napsugár
4%

Pedagóguskonzultáció 

Katica
41%

Csibe
9%

Nyuszi
12%

Süni
12%

Bambi
5%

Gomba
9%

Halacska
9%

Napsugár
3%

 

4. ábra.Csoportokat érintő tevékenységek eloszlása az óvodai csoportok szerint 
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A szülők jelzése esetén az alábbi tünetek voltak többségben: ellenkezés a szülőkkel 

szemben, agresszió, tic, dadogás, szobatisztaságra szoktatási kérdések, testvérféltékenység, 

közösségbe való beilleszkedési nehézségek. A tünetek és a felmerülő kérdések mögött 

leggyakrabban a család normatív kríziseit (család kisgyermekkel, szülőtől való szeparáció, 

dackorszak, testvér születése, nagyszülői generációval való kapcsolat alakulása) és 

akcidentális kríziseket (válás, haláleset, munkahelyváltás, költözés, betegség a családban) 

véltem felfedezni. A családi dinamika szempontjából a családi rendszer (határok, szabályok, 

szerepek, kommunikáció, kapcsolatok) diszfunkcionális működését illetve kialakulatlanságát, 

aktuális átalakulását figyeltem meg. 

Feltűnő volt a szülők saját szorongása, szülői szerepükkel kapcsolatos 

bizonytalanságuk, társulva a feszült, stresszel teli életmód miatt is csökkenő érzelmi 

teherbíró-képességgel. A családi konfliktusok mélyén meghúzódó egyéni és családi 

pszichodinamika a felszínen következetlen nevelési gyakorlatban, a gyermekekkel töltött 

minőségi idő csökkenésében mutatkozott meg. 

  

TEVÉKENYSÉG ÖSSZES GYERMEK LÁNYOK FIÚK 

Szülőkonzultáció 43 17 26 

Gyermek vizsgálat 25 11 14 

Egyéni foglalkozás 9 1 8 

Csoportos foglalkozás 9 0 9 

5. ábra. A gyermekeket és szüleiket érintő közvetlen 

pszichológiai tevékenységek bemutatása az érintett gyermekek száma alapján 

Intervencióim a szülőkonzultációk során a következő céllal történtek: a szülők 

kompetenciájának növelése, önismeretük fejlesztése, következetes nevelési elvek és 

módszerek átadása, a szülők közötti együttműködés támogatása, gyermekükkel való 

kapcsolatuk újrafelfedezése, a családi határok, a családtagok közötti kommunikáció és a 

családi szerepek újragondolása, az érzelmek kifejezésének és kezelésének támogatása. 

A gyermekekkel való találkozások során azt tapasztaltam, hogy alacsony vagy 

irreálisan magas az önértékelésük, szoronganak a következetlen nevelésből fakadó 

bizonytalanság miatt, túl nagy terhet ró rájuk a családi rendszerben betöltött irányító szerepük, 

s gyakran hiányoznak (illetve maguk is túlterheltek idői kapacitásban és érzelmileg is) azok a 

felnőttek a környezetükből, akik odafordulásukkal, érzelmi ráhangolódásukkal segíthetnék 

őket saját és mások érzelmeinek megértésében, azaz a mentalizációs képesség fejlesztésében. 

A foglalkozások alkalmával elfogadó légkörben és világos határok között történhetett az 

érzelmek megélése, verbális kifejezhetőségének megtapasztalása és egymás érzelmi 

állapotainak jobb megértése. A reális önértékelés megtámogatása és a szorongás oldása 

történhetett a játékos, rajzos, fantáziajátékon alapuló tevékenységek és beszélgetések során.  
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4. Szakmai továbbképzések 

 

A k k r e d i t á l t  k é pz és  

1. Módszerspecifikus (analitikusan orientált) gyermekterapeuta képzés, Ego Klinika 

A képzés 3 modulja (Elméleti szeminárium, Csecsemőmegfigyelés, Szupervízió) közül a 
Szupervízió (esetmegbeszélő) modult kezdtem el. A képzés pénteki napokon, kétheti 
rendszerességgel folyik 2016. január 29. -től. A képzés időtartama 5 félév. 

S z a k ma i  r e n d e z v é n y e k  l á t o g a t á s a  

 

1. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXII. konferenciája. 2015. október 9-10. 

A konferencia címe: „Identitásaink”. Helyszín: Budapest, Rubin Hotel 
Az önkéntes szervezői stáb tagjaként segédkeztem a rendezvény programjainak 
lebonyolításában, betekintési lehetőséget kapva a konferencia előadásaira, workshopjaira 

2. Otto F. Kernberg pszichoanalitikus előadása. 2015. november 19. 

Az előadás címe: Az érett szeretet-kapcsolat (német nyelven, tolmácsolással) 
Helyszín: ELTE PPK Pszichológiai Intézet (VII. ker Kazinczy u 23-27.) 

3. Magyar Családterápiás Egyesület XXX. Jubileumi Vándorgyűlése. 2016. április 1-3. Pécs 

Címe: Múlt, jelen, jövő. Az első 30 évünk… 

4. PMPSZ Gyáli Tagintézményének 7. Szakmai Konferenciája 2016. április 14. 

Helyszín: Gyál, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Konferencia címe: DISZ-es Társaság 

5. Freud Café: Dr. Szőnyi Gábor kiképző pszichoanalitikus előadása, 2016. április 14. 

Előadás címe: Őszinte lehetek. Lehetek őszinte? 

6. Pszinapszis (Budapesti Pszichológiai Napok) 2016. április 17. 

Részvétel a Civil Utcában a Helperek Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesületében dolgozó 
pszichológusként, a fesztiválpszichológusi tevékenység bemutatása céljából. 

7. PMPSZ Csütörtök, PMPSZ Gyáli Tagintézmény Szakmai Délelőttje, 2016. április 21. 

8. Iskolapszichológiai Módszertani Bázis továbbképzése 2016. május 10.  

 - Fórum az iskola és óvodapszichológiai tevékenységet érintő aktuális kérdésekről. 
 - Délutáni esetmegbeszélő csoport: Tamás Márta pedagógiai szakpszichológus vezetésével. 
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5. Észrevételek és tervek 

 

Az intézményben körülbelül egy évtizede megszakításokkal óvodapszichológiai ellátás 

működött. Értesüléseim szerint a korábbi tevékenységet a direkt beavatkozás (gyermekekkel 

való közvetlen egyéni pszichológiai foglalkozás) elsődlegessége jellemezte. Tapasztalataim 

alapján azonban kiemelkedően fontosnak tartom a szűrő, preventív, mentálhigiénés szemlélet 

bővítését is, mely a korábbi évekhez képest a pedagógusokkal és a szülőkkel való 

konzultációk és az óvodai csoportokban töltött idő emelkedését jelentette már az idei nevelési 

évben is. Azt tapasztaltam, hogy a korábbiaktól eltérő munkamódom még idegen az óvoda 

dolgozói számára, s sok a félreértés az óvodapszichológusi és általában a pszichológusi 

tevékenységet illetően, ami megnehezíti a hatékony együttműködést. A további munkarend 

kialakítása céljából fontosnak tartom megismertetni munkatársaimmal azokat az 

óvodapszichológiai tevékenységben rejlő lehetőségeket, amik a közvetlen foglalkozásokon túl 

a gyermekek személyiségfejlődését és a pedagógusok nevelő munkáját egyaránt támogatja az 

óvoda és a család oldaláról is. 

A fenti tapasztalatok alapján kiemelkedően fontosnak tartom hangsúlyozni azt a tényt, 

hogy a gyermekek pszichológiai jóllétét az őket körülvevő környezet határozza meg, így a 

családok és az óvoda működését is érintő pszichológiai ismeretterjesztést, szemléletformálást 

munkám hosszú távú céljának tekintem. Terveim között szerepel az óvodai dolgozók és a 

szülők számára is elérhető ismeretterjesztő előadások tartása, egy-egy aktuális téma 

verbális/vizuális/dramatikus feldolgozása csoportos munka során, beszélgető-kör indítása. 

Eddigi tapasztalataim alapján a következő témákat ajánlanám meg: 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK, DAJKÁK SZÜLŐK, CSALÁDTAGOK 

 Kihívások az óvoda és a család 
együttműködésében 

 Kiégés-prevenció, azaz a lelkesedés és 
a hatékonyságérzés újrafelfedezése 

 Gyermekrajzok információi: képesség 
vs. projektív teszt 

 Óvodai integráció 

 A gyermekellátás rendszerében való 
tájékozódás, együttműködés 

 Kommunikációs technikák gyerekekre 
szabva 

 Esetmegbeszélő csoport, relaxációs 
csoport 

 Óvodai alaptémák: beszoktatás, beilleszkedés, kognitív és érzelmi 
(iskola)érettség 

 Evés, alvás, szobatisztaság – szoktatási kérdések, és ami már azon 
túl van 

 Dackorszak: ellenkezések, hisztik és kezelésük – avagy a szülői 
nyugalom és következetesség jelentősége 

 Hozott és saját nevelési elvek, minták 

 Családi kapcsolatok és szerepek 
(a szülőségen innen és túl) 

 A gyermek, a szülő és a médiaeszközök (tv, számítógép, 
okostelefon) 

 A szülő-gyermek kapcsolat: minőségi idő, pozitív figyelem, 
élménymegosztás és játék jelentősége 

 Anyacsoport, apacsoport, szülő és nagyszülő-csoport 

KÖZÖS TÉMÁK 
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 A pszichológiáról és az óvodapszichológiáról általában (ellátórendszer, módszerek) 

 Van-e rossz gyerek? - A viselkedésrendezés elmélete és gyakorlati lehetőségei, resztoratív technikák 

 Érzelmek gyermekkorban: öröm, szomorúság, harag, félelem, bűntudat és szégyen 

 SNI, BTMN– és a gyermek, aki a címke mögött van. A pedagógus és a szülő lehetőségei a segítésben. 

 Leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképek: ADHD, ASD (érzékenyítés, tévhitek eloszlatása) 

 

Tervezem a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési – és magatartási 

nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek számára a pszichológiai eszköztár segítségével 

megvalósítható csoportos foglalkozások megszervezését, mely a szakértő véleményben 

foglalt előírt ellátás mellett – a szülőkkel kapcsolatot tartva– pszichológiai oldalról támogatná 

a gyermekek fejlődését (önértékelés, kapcsolatteremtés, integráció). 

A gyermekekkel való foglalkozások szervezése során szoros kapcsolatot kívánok 

ápolni a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusaival, hogy össze tudjuk egyeztetni az óvodán 

belül ellátható és a továbbküldendő eseteket. Ehhez a tagintézmény-vezető támogatását 

elnyerve szeptembertől havonta közös team-en lesz lehetőség. 

Munkám eredményessége az óvoda vezetőségével és az óvodai dolgozókkal való 

együttműködésen alapszik. Fontos, hogy ehhez kellő időt tudjanak számomra biztosítani, 

hiszen így tudom csak bemutatni munkám folyamatát és egyeztetni felmerült ötleteimet. 

Bízom abban, hogy az idei nevelési évben tanúsított hozzáállásom, szemléletem segíti a 

bizalom épülését, s a vezetőséggel való folyamatos együttműködés az óvoda számára 

leginkább igényelt és a pszichológiai szakmai szempontokat is képviselő közös munkát tesz 

lehetővé. 

Gyál, 2016. június 15. 

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

 Pál Judit 

     óvodapszichológus 
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6 Az intézmény szabadidős tevékenysége, az éves munkaterv 
teljesítése. 

 
A 2015/2016-os nevelési évben öt nevelés nélküli munkanapot vettünk igénybe.  
Ebből hármat szakmai képzésre, egy-egy napot pedig nyitó és záró értekezletre használtunk 
fel. 
 
 

1. 
Óvodapedagógusok szakmai  
megújító képzése. 

Gyáli Liliom Óvoda
 

Intézményvez. 
Közalk.-i 
tanács 

2015.10. 09.

2. 
Tanfelügyeleti ellenőrzésre várva. Gyáli Liliom Óvoda

 
Intézményvez., 
Intézményvez. 
helyettesek 

2015. 11.20.

3. 
Ismerkedés a projekt módszerrel. Gyáli Liliom Óvoda Intézményvez. 

Óvodapszichológus 
2016.01.22. 

4. Gyáli Liliom Óvoda átadási ünnepsége. Gyáli Liliom Óvoda Intézményvez. 2016.06.07. 
5. Záró-nyitó nevelési értekezlet. Gyáli Liliom Óvoda Intézményvez. 2016.08.31. 

 

 

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

tervezettnek megfelelően megvalósítottuk. 

 Óvoda ünnepélyek, programok, előadások, a szakmai képzések a tervezettek szerint 

megtörténtek. 

 

A 2015/2016-os nevelési év alapfeladatai: 

 

 Jeles napok tartalmas megünneplése. 

 Szakmai munkaközösségek hatékony működtetése. 

 Pedagógiai programunk megvalósítása. 

 Pedagógusok minősítési eljárása. 

 

Kiemelt nevelési feladatok: 

 

 Zöld Óvodai program alkalmazása. 

 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. Okt. 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 
(Halacska,Napsugár 
kivételével minden 
csoport) Nov.  
végéig szülői értekezlet. 
 

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

 Márc.eleje 
videófelv. 
készítése 
és 
hazaadása 
Halacskai és 
Napsugár 
csoportnak. 

Ápr.eleje 
hagyom. 
szülői  
ért a  
Gomba, 
Nyuszi, 
Virág, 
Csibe, 
Katica, 
Süni 
csop.-nak

 

Nyílt napok. 

    Gomba, 
Katica, 
Süni 
Int.vez. 

Napsugár, 
Csibe, 
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,intézményvezető helyettesek 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Kiemelkedő programok, események. 
 

Tűzoltó Nap a Gyáli Liliom Óvodában. 

2016. április 06-án, óvodánkba látogatott a „Szomjoltóság” csapata, és egy igazán izgalmas és 

hasznos tűzoltó napot tartottak nekünk. 

A gyermekek az alábbi programokon vettek részt: 

 

 Tűzvédelmi előadás: 

A csoportszobákban fontos tudnivalókról kaptak tájékoztatást a gyerekek tűz esetén, a 

szomjoltóság pedagógusaitól, a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. Játékos-, 

énekes feladatok útján tanulhatták meg pl. a füst alatt kúszást, meggyulladt ruha esetén 

hempergőzést, stb. 

 

 Tűzoltó autó bemutató: 

A tűzoltóautó és a felszerelések megismerésére is sor került. A gyerekek kis tűzoltókká 

váltak ezen a délelőttön, amikor felvehették magukra a tűzoltó sisakot és kabátot, és így 

ülhettek be a tűzoltóautókba. 

 

 Tűzoltási gyakorlat: Az óvodánk udvarán egy valódi tűzoltási bemutatóra várták a 

csoportokat, ahol a gyermekek láthatták, hogyan kell igazi tüzet oltani, kézi tűzoltó 

készülékkel. 
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Hulladékgyűjtő Világnap: 2015. Szeptember 18. 
 
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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Állatok Világnapja: 2015. Október 4. 
 
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 különlegességgel 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. 

 



AZ „ÉN TAVASZOM” PÁLYÁZAT. 

 

Sok pályázaton részt vettünk, ezek közül az egyik a Húsvéti Tojásfestés. A népi hagyományok 

felidézésével a különböző tojásfestési technikákat sajátíthatták el gyermekek, hiszen saját kezűleg 

díszítették a különböző húsvéti dekorációkat. A gyermekek nagy örömére szép színes tojások 

készültek. A pályázat keretében megismerhették a gyermekek a különböző tojásfestési technikákat 

a néphagyományok fontosságára hívtuk fel a figyelmüket, valamint a népzene szeretetét is 

erősítettük a kicsikben. 
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA: 2016. 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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A GYÁLI LILIOM ÓVODA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE: 2016. JÚNIUS 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. június 7-én átadásra került a felújított Óvoda. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,  

Pápai Mihály polgármester úr, mondott ünnepi beszédet.  

Az 550 millió forint értékű beruházás keretében új csoportszoba, tornaszoba, só szoba, irodák, aula 

létesült. Az épület kivitelezése egy évet vett igénybe, a bontási munkálatokkal együtt, mely idő 

alatt az intézmény üzemelt. A gyermekek verssel köszöntötték a megjelenteket, majd egy operett 

válogatással készültek, a Marry Poppins musicalből esernyős táncot adtak elő. 
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KIRÁNDULÁS A PARLAMENTBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁS VÁRÁS, GALAGONYA BOHÓC MŰSORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 50



BÁBSZÍNHÁZBAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADÁRBEMUTATÓ. 
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ÁLLATKERTI KIRÁNDULÁSOK. 
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FARSANG. 

 

GÉZENGÚZ

ÖLD NAPJA, VIRÁGÜLTETÉS.  

 

ZENÉS MŰSOR A GYEREKEKNEK,  EGYÜTTES. 

 

F
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VÍZ VILÁGNAPJA. 

 

 

 

EGÉSZSÉGHÉT 

KIEMELT FELADATUNK:  

Z EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ELSAJÁTÍTÁSA A GYERMEKEK SZÁMÁRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
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LMASZÜRET. 

ÖSZÖNTÉS. 

 

PÁK NAPJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANYÁK NAPI K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
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ISKOLA HANGSZER BEMUTATÓJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÚCSÚ AZ ÓVÓDÁTÓL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KODÁLY ZOLTÁN ZENE

 

 

 

 

 



 56 56

8.1 Eseménynaptár 2015/2016. 
 

Időpont Megvalósult 
(tervezett) 

Program 

Szept. 10. Óvodai SZMK szülői értekezlet. 

 
Szept.15. Úszásoktatás kezdődik. 

 
Szept. 18. Szakmai Konferencia,

Lurdy Ház 

 
 

  

 
Szept. 18. kgyűjtő Nap. 

yékén 
 

készítése az udvaron. 

 
 
 
 

Nemzeti Hulladé
1. Az óvoda körn

szemét szedés.
2. ASA kocsi 

megtekintése. 
3. Hulladékból játék  

 
 

 

Szept. 23. Takarítási Világnap. 
1. Különböző hulladékok   

újrafelhasználása. 
2. Takarítás az óvoda udvarán. 

 

 

Szept. 26. Egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat.  

Szept. 27. Differ szűrővizsgálatok 
tanköteles korú gyermekeknél.  

 
 

 
 
 

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 
tt) 

Program Megvalósult 
(terveze

 

Első hete ak Az óvoda weblapján
áttekintése, 
aktualizálása. 

 

Okt. 2. Idősek Világnapja. 

sa, vendégül 
(Nyugdíjas kolléganők 
meghívá
látása. 

 

Okt. 2. Szolgáltatások kezdete. 
(zeneovi, néptánc)  

Okt. 4. apja. 
Állatbemutató az óvoda 
udvarán. 
Állatorvosi rendelő 
megtekintése. 
Házi rajzverseny.  
(Gomba csop.) 

Állatok Világn

 
 
 

Okt. 09. Bábszínház látogatás. 

 
Okt. 18. Országos Konf. ped.-i 

asszisztensek a TIT 
Stúdió szervezésében. 

 

Okt. 22. Október 23-ai ünnep. 

 

 

 

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

am Megvalósult Progr 

Nov. 2-6. lői Fényképezés, szü
igények szerint. 
8ºº-11ºº-ig 

 

Nov. 15-30. el 

. 

Videófelvét
készítés, 
Szülői értekezletek

 

Nov. 16. Szülői értekezle
(Nyuszi, Halacska, 
csop.) 

t. 

 

Nov. 16-20. Egészséghét. 
Alakuljon ki a 
gyermekek igénye az 
egészséges 
életvitelre. Pozitív 
énkép formálása 
tapasztalatszerzés. 

  
 

Nov. 20. Nevelés nélküli 
munkanap. 
Tanfelügyeletre, 
minősítésre várva. 

 

 
 
 

Nov. 29. Gondolkodj 
Egészségesen Nap az 
óvodában. 
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Időpont 
(tervezett) 

 Megvalósu t Program l 

Dec.2-6. Iskolaérettségi 

 
vizsgálatok 
előkészítése,
egyeztetés a 
szülővel. 

 

Dec. 4. Mikulás várás a 
csoportban.  

Dec. 6. 
beri 

 

sa 

Az érzelem 
fontossága em
kapcsolatokban, az
óvoda 
pszichológu
előadásában. 

 

Dec.12. Adventi ko
Mosolybirodalo

 
 

ncert. 
m 

Alapítvány 
n. előadásába

 

Dec.12. Óvó 
a:  

nénik 
meseelőadás
A három fenyőfa. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

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

Madarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 60 60

Időpont 
t) 

Megvalós t 
(tervezet

Program ul

Jan. 13-17. Tisztán, egészségese
Védőnő fogadása. 
(Nyuszi csop.

 

n. 

) 
 

Jan. 18-22. Szülői értekezletek, 
fogadóórák írásos 
tájékoztató a gyermek 
fejlődéséről. 

 

Jan. 20. 
re, 

kek 
re! 

Káros szenvedélyek 
hatása az egészség
családra, gyerme
pszichés fejlődésé
(Gomba, Katica csop.) 

 

Jan. 22. Kultúra 

 

Magyar 
Napja. 
Színházlátogatás, 
nagycsoportos gyerekek
részére.  

 

 
 
 

Jan. 20-23. 
lába 

leivel. 

Szülői ért. és 
fogadóórák az isko
készülő gyer. szü

 

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

 

 
 

Jan. 24. Nevelés nélküli 
munkanap.  
Portfolió készítés.  
(Bertók Zoltánné.) 
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(tervezett) 
Megvalósu t Időpont Program l 

Febr. 13. Szakmai értekezlet. 
Gyámügyvezető, 
gyermekvéd.-i felelősök 
meghívásával. 

 

Febr. 20. Hagyományos nyílt nap 
szervezése.  
(Napsugár, Süni) 

 

Febr. 25. usok.  Brémai Muzsik
Óvó nénik, dadus nénik 
meseelőadása a 
gyerekeknek. 

 

Febr. 26. Samy bűvész előadása a 
gyermekeknek, farsang a 
csoportokban. 

 

Febr. 26. Óvodatitkárok I. Ország

 
 

os 
konferenciája.  

 

Febr. 28. Felnőtt farsang. 
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Megvalósult 

 

Időpont 
(tervezett) 

Program 

Márc.eleje, 
2 hét múlva 

. Videófelvétel készítés
Szülői értekezlet. 
(Halacska, Napsugár 
csop.) 

 

Márc. 3. i Nevelési Gyáli Kistérség
Tanácsadó. 
Szakmai nap. 

 

Márc. 5. Egészségügyi 
alkalmassági vizsgálat.  

Márc. 11. áz, Főv.-i Bábszính
Boribon című előadás 
megtekintése. 

 

Márc. 15. 
ezés: 

 

Nemzeti ünnep, 
megemlék
Kopjafánál és az óvoda
udvarán. 

 

 

 
 

Márc. 17-20. osi 

 

Látogatás a fogorv
rendelőbe.  
(Napsugár csop.)

 

Márc. 17-21. Egyéni, csoport 
fényképezés.  

Márc. 19. . Isk. 
ortág 

Zrínyi Miklós Ált
szervezésében sp
próbáló verseny. 

 

Márc. 22. . 
el, 

. 

Víz világnapja
Kísérletek a vízz
vízzel való 
takarékoskodás 
lehetőségei. 
Házi rajzverseny

 

 
 
 
 

Márc. 24. Nevelés nélküli 
munkanap. 
Dr. Bakonyi Anna és 
Kárpáti Szilvia előadása. 

 

Márc. 26-27. Szakmai továbbképzés 
Ócsán.  

 
 

Márc. 27.  vása az 
óvodába.  
( Csibe csoport) 

„Fogdoki” meghí
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ett) 
am Megvalósult Időpo

(tervez
nt Progr 

Ápr. 3-4. 
d.-i 

Óvodán belüli 
csoportlátogatások, a Pe
program mk. 

 

Ápr. 6. 
eseelőadása, 

ok a 

Egészség Világnapja. 
Óvó nénik m
mozgásos játék
szabadban. 

 

Ápr. 7-10. Papírgyűjtés,  
PET palack gyűjtés.  

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

 

Ápr. 9. dó 
i 

Gyáli Nevelési Tanácsa
szervezésében szakma
nap. 

 

 
 

Ápr. 14-18. 
ó 

Húsvéti készülődés, 
vhagyományápolás, ó

nénik meseelőadása. 
 

Ápr. 15. Gézengúz együttes 
előadása.  

Ápr. 19. a 

zban.  
sop.) 

Író-olvasó találkozó 
Gyáli Arany János 
Közösségi Há
(Nyuszi, Gomba, c

 

 
 

 
 

Ápr. 22. F
1.
- Közlekedési és 

ányi 

 óvoda   

3. Házi rajzverseny. 

öld napja.  
 Kirándulások.  

Természettudom
Múzeum. 

- Mezőgazdasági 
Múzeum.  

2. Fa, virágültetés az
udvarán.  
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ett) 
m Megvalósult Időpo

(tervez
nt Progra

Máj 2-6. Anyák napja a 
csoportokban.  

Máj.2-6. Óvodai beiratkozás. 

 
Máj. 5. Zeneiskolások koncertje. 

 
Máj. 7. Liliomos Nap 

 
Máj. 9-13. Apák napja. 

 
Máj. 11. , 

s 
Madarak-Fák napja
udvaronként játéko
vetélkedő minden 
csoportnak. 

 

Máj.18. Csoportfényképezés. 

 
Máj. 30. Nevelői kirándulás.  

Helyszín: Szilvásvárad  
Máj. 30-ig Szülők írásos tájékoztatása a 

gyermek fejlettségéről.  

 
 
 

 

Máj. 31-ig 

Állatkert, Fővárosi Állatkert, 
Budakeszi Vadaspark 

Csoport kirándulások: 
Nőtincs, Felsőlajosi  

 

ett)
Megvalósult Időpo

(tervez
nt Program  

Jún. 3.   

művészeti 

Nemzeti Összetartozás Napja.
Látogatás a Hagyományok 
Házába vagy az Ipar
Múzeumba. 

 

Jún. 3. Búcsú az óvodától. 

 
Jún. 5. Környezetvédelmi Világnap. 

  
 

 
 

Jún. 15. nan felvett 
gyermekek szüleinek) 
Szülői értekezlet.  (újon

 

 



9 Az Intézmény képzési kínálatának eredményessége 
 
 

Úszás 
(52 fő) 

Katolikus 
Hittan 
(43 fő) 

Református 
Hittan  
(37 fő) 

 

10  Személyi feltételek 
 

Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége. 
 

Munkakör megnevezése Fő 
Óvodapedagógus /vezetővel együtt/ 16 
Pedagógiai munkát segítők /pszichológus, logopédus/  2 
Pedagógiai asszisztens  3 
Pedagógiai munkát segítő dajka 14 
Adminisztratív munkakörben dolgozó: óvodatitkár   1 
Karbantartó   2 
Összesen: 38 
 

Képzettségek megnevezése Fő 
Óvodai szakértő 1 
Közoktatási vezető 1 
Pszichológus 1 
Gyógypedagógus-logopédus 1 
Fejlesztő pedagógus 1 
 
 

Óvodapedagógusok képzettsége Fő 
Főiskolai végzettség 16 
Főiskola+szakvizsga  3 
 
 

 
 
 

Óvodánkban a 2015/2016-os nevelési évben a dolgozók létszámában történt változás. 

 65 65
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Távozó Oka 
1 fő óvodavezető Felmentéssel nyugdíjazás miatt. 
1 fő óvodapedagógus Felmentéssel nyugdíjazás miatt. 
1 fő óvodapedagógus Közös megegyezéssel, otthonához közelebbi 

álláslehetőség miatt. 
1 fő dajka 
 

Közös megegyezéssel, családi okok miatt. 

1 fő karbantartó Felmentéssel, nyugdíjazás miatt. 
2 fő karbantartó Próbaidő alatt nem megfelelő munkavégzés 

miatt. 
 
Új dolgozók alkalmazásának módja: 
 
 
A pályázati kiírás után pályakezdő óvodapedagógust vettünk fel. A pályakezdők 

beilleszkedését, szakmai munkáját, a munkaközösség és a mentor 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 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 ha 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: 
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 Munkatársaknak nagyon fontos, hogy feladataik elvégzéséhez szükséges 

információkhoz megfelelő módon és időben hozzájussanak. A mi intézményünknél nehezíti 

az információáramlást az intézmény nagysága. Évek óta bevált és jól működik az 

„információs füzet”, az „üzenet a vezetőnek” (csoport programok, séták, kirándulások). 

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 

 Szakmai megbeszélés 

 Zrínyi Miklós Általános Iskolával és az Ady Endre Általános Iskolával 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 

 

Művelődési, kulturális intézményekkel: 

 

 Könyvtárlátogatás 

 Múzeumlátogatás 

 Színházlátogatás 

 

 

 

 

Egészségügyi ellátással: 
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 Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleteken előadás 

 Fogorvosi szűrés 

 Foglalkozás egészségügyi ellátás 

  

Szociális Szolgáltató Központ: 

 

 Gyermekjóléti szolgálat családgondozói 

 Családsegítők 

 

Magyar Államkincstár: 

 

 Munkaügy 

 

Önkormányzat, Pénzügyi Csoport, Intézményi Gazdálkodási Csoport: 

 

 Pénzügyi, gazdasági feladatokban (éves költségvetés készítése, számlázások, 

pályázatok) 

 Karbantartás 

 Felújítás 

 

Munkavédelem 

 

 Tűzvédelem, megbízott személy: KONIFO KFT. 

 Munkavédelmi oktatás 

 Tűzvédelmi szabályzat készítése 

 

Az intézményben működő érdekvédelmi szervezet: 

 

 Közalkalmazotti Tanács vezetője: Csizmadia Jánosné, óvodapedagógus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapcsolattartás formái: 
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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 szépen! 

 

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  

 

Óvodákkal: 
 
 Tátika Óvoda  

} Napi kapcsolatban vagyunk, információk, törvényi 
változások, képzések, konferenciákon való részvétel. 

 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 úgy érzem nyitottak egymás felé, a 

legfontosabb tanügy igazgatási és közoktatási kérdésekben számíthatok gyakorlati 

tapasztalataikra. 
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12  Gazdálkodás, tárgyi feltételek: 
 

Költségvetési létszámkeret: 39 fő (főfoglalkozású 39 fő) 

 

Költségvetési kiadások és bevételek alakulása (eFt) 

2016. június 30-ig 

 
 Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

Személyi juttatások 91 502 96 204 43 982 46
Szociális hozzájárulás 24 453 25 695 11 785 46
Dologi kiadások 37 102 39 464 16 325 41
Kiadások összesen: 155 946 164 279 72 883 44
Saját bevételek 3 342 4 269 2 246 53
Költségvetési támogatás 0 159 614 72 220 45
2014.évi pénzmaradvány 0 396 396 100
Bevételek összesen: 155 946 164 279 74 862 46
 
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 

Rugós hinta, udvari játék Alapítvány 

Öltözőszekrények (10 csoportszobába) Költségvetés 

Tálalóedények, étkészletek Költségvetés 

Szőnyeg csoportszobákba (10 db) Költségvetés 

Csoportszobai bútor Költségvetés 

Tálalószekrény (3 db) Költségvetés 

Pszichológus szobabútor Költségvetés 

Logopédus szobabútor Költségvetés 

Tornaszerek a tornaszobába Költségvetés 
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13  Továbbképzések: 
 

SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK 

 

Időpont Megnevezés Résztvevők Helyszín 

2015. 10.15. Magatartási és beilleszkedési 
zavarokkal küzdő 
gyermekek 

3 fő Pannon Oktatási és 
Szolg. Bt. 

2015. 10. 20. Óvodapedagógusok Szakmai 
Megújító továbbképzése 

Nevelőtestület 14 fő Gyáli Liliom Óvoda 
kihelyezett képzés 

2015.10.26. Népi játékok, néptánc, népi 
ének az óvodában 

1 fő Örökös Oktatási 
stúdió 

2015. 12. 04. Európai Uniós Pályázati és 
Projektmenedzser 

1 fő Szent Gergely 
Népfőiskola 

2015. 12. 08. Gordon-kommunikációs, 
önism. tréning. 
készségfejlődés a fejlődő 
kapcsolatokban. 

1 fő Partners Hungary 
Alapítvány 

2016. 01. 12. Kisgyermekkori angol 
nyelvokt. – módszertani 
továbbképzés pedagógusok 
számára 

1 fő Tempus 
Közalapítvány 

2016. 01.17. Ünnepek a 
néphagyományban, ünnepek 
az óvodában 

2 fő Örökös Oktatási 
Stúdió 

2016. 03.29. Szenzomotoros szemléletű 
ÁMV felvétele, ért. 
szempontjai és alk. 
lehetőségei 

1 fő Bp-i. Hidroterápiás 
Rehab. gimnasztika 
Alapítvány 

2016. 04. 14. DISZ-es Társaság PMPSZ 
Gyáli Tagintézet 7. szakmai 
konferenciája 

11 fő Arany János 
közösségi Ház (Gyál)

2016.06. 16. ÁBPE-továbbképzés I: a 
költségvetési szervek vezetői 
és gazdasági vezetői részére 

1 fő NAV Képzési, 
Egészségügyi és 
Kult. Intézete 

2016. 02. 26.  Az óvodavezető jobb keze 
az Óvodatitkár” – 
Óvodatitkárok I. Országos 
Konferenciájára 

2 fő MÓD-SZER-TÁR 
TIT stúdió 

2016. 04. 28. Óvodatitkári feladatok 2 fő Menedzser Praxis 
Kft. Online 

 

A képzések önfinanszírozással történtek. 

 

 Lendvay-Kiss Anita: Kodolányi János Főiskola, közoktatási vezető szakvizsgát adó 2 

éves képzésen, 2016. 06. 25-én sikeres vizsgát tett. 

 Fakán Mihályné: Apor Vilmos Főiskola, Fejlesztő-Differerenciáló pedagógus 

szakvizsgát adó, 2 éves képzésen sikeres vizsgát tett, 2016. 06. 09-én 
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14 Pedagógusok innovációjához való viszonyának értékelése: 
 
 
A 2015/2016-os nevelési évben az 
alábbiak szerint valósult meg: 

Az óvodában dolgozók képességük, 
szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 
segítik a fejlesztést.  
A felmerült ötletekhez pozitívan viszonyulunk, 
megvizsgáljuk, megbeszéljük azok 
beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatainkba. 
Mindig is szívesen teremtünk lehetőséget, az 
innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
fórumokra. A legjobb gyakorlatok 
eredményeinek bemutatására, követésére 
nyitottak vagyunk. 

Következtetés: A jó ötletek megvalósítása – bárkié legyen az 
közülünk – óvodánk pozitív megítélését, a 
gyerekek minél sokoldalúbb fejlesztését „a mi 
óvodánk” érzését kelti bennünk. 

 

15  Gyermekvédelmi munka értékelése 2015/2016. nevelési évre. 
 

 
Gyermekvédelmi beszámoló a 2015-2016 nevelési évre 

 

Óvodánk a 2015/16 nevelési évet 203 gyerekkel kezdte meg, ebből HHH-s: 12, HH-s: 1,  

SNI-s: 8, BTM-es: 2 gyermek. 

Évvégére a létszám emelkedett 221 főre, ebből HHH-s: 10,  HH-s: 7,  SNI-s: 10,   

BTM-es: 5 gyermek. 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény értelmében az 

óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, 

a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében, ezért a legtöbb problémát sikerült házon belül megoldanunk. 

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

határidőket és a felelősöket.  

 - 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-es gyerekek az etnikai kisebbség hátrányainak felzárkóztatására 

törekedett.   
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Az SNI-s gyerekek fejlesztésének ütemezését a gyógypedagógussal  a BTM-es gyerekek 

fejlesztési tervét a fejlesztő pedagógussal konzultáltuk meg.  

Logopédusunk szeptemberben elvégezte a tanköteles korú gyerekek szűrővizsgálatát és 

fejlesztésre szoruló gyerekek kiszűrését.  

- Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a pszichológussal, logopédussal, fejlesztő 

pedagógussal.  

- SNI-s és BTM-gyanús gyerekek vizsgálatkérő lapjait folyamatosan küldtük a Nevelési 

Tanácsadóba, a régi SNI-s gyerekeket pedig Ceglédre küldtük kontroll vizsgálatra. 

Sajnos egyik intézménytől sem kaptuk meg a vizsgálati eredményeket. /a szülők 

példánya került fénymásolásra/  s ezt  közvetítettük a szakemberek felé. Sajnos 

növekszik az SNI-s gyerekek száma ,ezért több szakemberre, gyógypedagógusra lenne 

szükség az előirt óraszámban történő szakszerű ellátásukhoz.  

       -    Törekedtünk a szülőkkel való kapcsolattartás erősítésére  rendezvények szervezésével  

 Liliomos nap, kirándulások, Anyák napja, Apák napja, kétszer adtunk írásos 

 tájékoztatást a gyermekük fejlődéséről a fejlődési naplóban. 

 

Gyermekvédelmi feladataink legfőbb célja a prevenció, időben próbálunk segítséget nyújtani. 

Idén is megszerveztük: 

      - a ruhagyűjtési akciót, 

      - az „ egy doboznyi figyelem” akciót, melynek keretében a hátrányos helyzetű       

 gyermekeket ajándékoztunk meg karácsony előtti héten ruhával, játékkal vagy tartós 

 élelmiszerrel. 

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

megfelelően 12 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. 

- 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. 

- Az év végi kirándulások, ünnepek lebonyolításában is segítettünk a hátrányos helyzetű 

gyerekeket. 

Rendszeresen vittük a gyerekeket élményszerző sétákra, mellyel célunk, városunk 

megismerése. 
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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 Szolgálatnak is jeleztünk ősszel két esetben: 

- B.A. és B.B. testvérpár édesanyjának kérésére, aki elmondta, hogy az édesapa 

agresszív, kábítószerezik,  iszik. Az anya a gyerekekkel elköltözött, de rövid idő 

elteltével újra összeköltözött a család. Azóta mindent rendben találtunk. A másik 

jelzést K.V. gyermek ügyében tette a Heim Pál Gyermekkórház pszichiátriája.  

A kislányt szakember kezeli autizmusa miatt. 

Tavasszal  egy gyerek ügyében jeleztünk három alkalommal: 

      -  B.Z. rendszeresen visszatérő fejtetvessége, ápolatlansága miatt  

 /2016. 03.08.,  04. 18.,  06.06./  

 Jelzéseinkre írásban és telefonos beszélgetésben  tájékoztatást kaptunk a  

 Családvédelmi és Gyermekjóléti Központ által tett intézkedésekről.  

A 2016 05.10-ére szervezett esetmegbeszélésen sajnos /az Apák napi rendezvény miatt/ nem 

tudtunk részt venni, de írásban válaszoltunk az üggyel kapcsolatban feltett kérdésekre. 

 

 A Családsegítő Szolgálat kérésére szakmai beszámolót készítettünk az óvodánkban végzett 

gyermekvédelmi tevékenységről. 

  

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 HH-s, HHH-s, gyermekek nyilvántartásának folyamatos figyelemmel kísérése, egyeztetése 

egész évben megtörtént az óvodatitkárral.    

  

Összegezve elmondhatjuk, hogy ebben a nevelési évben is gyermekvédelmi munkánk sikeres, 

együttműködésre épülő, hatékony volt. 

 

Gyál, 2016.06.15. 

 

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

 

 Debreceni Zoltánné              Fakán Mihályné 

        Gyermekvédelmi felelős           Gyermekvédelmi felelős 
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16  Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány. 

 
 

Pályázat megnevezése Pályázat kiírója Pályázat eredménye 

Kreatív óvoda Katicabogárka csapat Nebuló ajándékcsomag  
10 000 Ft értékben. 

„Légy egészségesebb!” Egészségesebb Óvodák 
Nemzeti Hálózata 

Egészségzsákokat kaptak a 
gyermekek 50 000 Ft értékben. 

Mikulásváró mesekoncert. Galagonya bohóc 65 000 Ft értékű koncert az 
óvodában a gyerekeknek. 

„Hogyan mondanád el mesével 
a napozókrémek fontosságát?   

dm Társasjátékok, színezők, 
napozókrémek a csoportokba. 
(50 000 Ft értékben) 

Sportmanó Decatlon 230 000 Ft értékű sportszer 
Az „Én Tavaszom” Eszterhéj Alapítvány Kreatív ajándékcsomag  

50 000 Ft értékben. 
 

 

Szponzori felajánlások. 

 

Támogató megnevezése Támogatás célja Támogatás összege 

Vecsési Tesco Játékokkal támogatták 

óvodánkat, a Liliomos nap 

tombola felajánlásaira és a 

csoportoknak. 

400 000 Ft értékben. 

Dohány Toys Homokozó játékokkal, 

társasjátékokkal támogatták 

óvodánkat. 

50 000 Ft értékben. 
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Pályázatok 

 

Sz. Pályázat megnevezése Pályázat kiírója Pályázat formája Pályázat 
eredménye 

1. Komposztálás 
ünnepnapja. 

Humusz Szövetség beszámoló+képek függőben 

2. Biztonságos óvoda 2016. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a 
Közlekedéstudományi 
Intézet 
közreműködésével. 

pályázati adatlap 
kitöltése 

függőben 

3. Az „Én Télapóm”.  Ötletsziget Kreatív. rajz, jpg. 
formátumban 

függőben 

4. Kincses Kultúróvoda EMMI beszámoló-
pályázati adatlap 

sikertelen 

5. Ovi Színház Esztrád Színház. beszámoló-
pályázati adatlap 

függőben 

6. Mutass jó példát! Út a boldogsághoz. rajz függőben 
7. Víz és Energia. vízbolt.hu rajz függőben 
8. Mi szeretnél lenni a 

farsangi jelmezbálon? 
Lurkóvilág rajzok digitális 

formában 
függőben 

9. Mozgás és egészség. Szimba Generali a 
Biztonságért 
Alapítvány. 

A4-es rajz 
szabadon választott 
technikával. 

függőben 

10. Alkoss Hulladékból! FKF Zrt., Móra 
könyvkiadó 

Alkotások 
bármilyen 
újrahasznosított 
hulladékból. 

függőben 
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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 (ami 2015 szeptemberében 523 000 Ft összeg volt) segítik működésünket és 

általuk az óvoda tárgyi fejlesztését, bővítését. Így volt lehetőségünk az elmúlt nevelési évben 

2 db rugós hengert vásárolni az óvoda udvarára, ill. a már hagyománynak számító hátrányos 

helyzetű gyerekek karácsonyi ajándékcsomaggal való támogatásához. 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.  

 

 

 

           Csizmadia Jánosné 

       Az alapítvány kuratóriumának nevében 
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18 Összegzés 
 
„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön 

osztályrészül jutott.” 

             (Brunszvik Teréz) 

 

Beszámolómban igyekeztem bemutatni azt a sokszínű munkát, amelyet a 2015/2016-os 

nevelési évben végeztünk, azért hogy a mosolygó kedves gyermekarcoknak örömtelivé 

tegyük a mindennapjaikat. Túlzás nélkül állíthatom, hogy az idejáró gyermekeknek tartalmas 

óvodai életet szerveztünk. 

 

Köszönet illeti az óvodavezető helyettesek, munkaközösség vezetők, az óvodapedagógusok, 

pszichológus, logopédus, magas színvonalú szakmai munkáját. Valamint az óvodatitkár, 

pedagógiai asszisztensek, dajkák, karbantartók munkáját. 

 

Fontosnak tartom, hogy új tartalmakkal kiegészítve hozzájáruljak az optimális feltételek 

biztosításához, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek. 

Az eszközök folyamatos cseréje elengedhetetlen a gyermekek testi épsége, a korszerű 

pedagógiai nevelés érdekében. A 2016-os elfogadott óvodai költségvetésnek köszönhetően 

számottevően bővültek a lehetőségeink. 

A fenntartó és a képviselő testület döntésének értelmében fejlesztési céljaink elérhetővé 

váltak. A megfontoltság elvét figyelembe véve hatékony gazdálkodásra törekszem 

együttműködve a fenntartóval! 

Megköszönöm a szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét, az intézményi nevelő munkához. 

Köszönöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok, és az óvodai programok alkalmával 

tapasztalhattunk. 

 

Szeretném megköszönni a Tisztelt – Képviselő Testületnek, Polgármester Úrnak, az 

Önkormányzat valamennyi dolgozójának segítségnyújtását, és kérném együttműködésüket a 

jövőben is, hogy a tőlünk elvárt feladatokat megvalósíthassuk. 

 

Gyál, 2016. augusztus 10. 

 

     Tisztelettel:  Lendvay-Kiss Anita 

                   megbízott intézményvezető 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2015/2016. 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 2015/2016. nevelési évre – 2015.szeptember 1-jén – készített munkatervvel összhangban 
van, a munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 248/2015. (XI.26.) sz. határozatával elfogadott 2016. évi 
munkaterve alapján a 2016. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2015/2016. 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 2015/2016. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
G y á l, 2016. szeptember 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
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I. A szakmai munka áttekintése 
 
1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása: 

 

  
2015. 

szept.30. lányok 
2015.dec.31-

ig 2016.aug.31. lányok Megjegyzés
Gyermeklétszám 
összesen             

1.cs. Méhecske 27 10 27 26 10 

2.cs. Napocska 24 9 25 26 10 

3.cs. Napraforgó 26 17 26 26 17 

4.cs. Katica 14 7 20 24 10 

5.cs. Őzike 28 14 28 28 14 

6.cs. Halacska 22 9 21 23 8 

7.cs. Csillag         25 13 25 25 13 

8.cs. Maci 26 10 26 27 11 

9.cs. Delfin 26 10 26 28 12 

10.cs.Virág 25 
10 

 25 25 10 

Összesen 
 

243 109 249 258 115   

       

              
Étkezők száma 
összesen         
            ebből teljes 
árat fizet 59 24 56 6 3   
Ebből  ingyenesen 
étkezik - RGYK  58 14 54 3 1   
            ebből 
ingyenesen étkezik - 
tartósan beteg 
testvér 1 0 1 0 0  
            ebből 
ingyenesen étkezik - 
tartósan beteg 1 0 1 0 0   
  ebből          
ingyenesen étkezik 
– nagycsaládos  35 20 43 4 2   
Ebből ingyenesen 
étkezik -  nevelésbe 
vett 2 2 2 0 0  
Ebből ingyenesen 
étkezik - jövedelem 86 48 92 18 4  
nem étkezik orvosi 
papír lapján 1 1 1 0 0  

Összesen étkezők 243 109 250 31 10   

SNI 3 1 3 3 1   
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A gyermekcsoportok létszámának változását a családok Gyálra való költözése, illetve elköltözése 
okozta. Szülő elégedetlensége miatt nem írattak ki gyermeket intézményünkből. 

1.2 A nevelőmunkában, oktató munkában elért eredmények 
 
Befogadás tapasztalatai: 

 

A 2015/16. 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. Továbbá a beiratkozások 
alkalmával, több szülő kérését is sikerült teljesíteni, melyek a gyermekeik könnyebb beilleszkedését 
segítette elő. (pl: együtt jártak már bölcsődébe a gyerekek, szomszédok és már jól ismerik egymást 
a kicsik. )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.  

 
Az óvodával való ismerkedés előtt otthonukban találkoztak először az óvó nénik a gyerekkel, ez 
nagymértékben segítette a befogadást, óvodához szokást. 

 
 
Nehézségek és sikerek a befogadás során: 
 

Néhány gyermek nehezen szokta meg az óvodát, ebben a szülői aggodalom is közrejátszott.  
Több esetben előfordult, hogy a kis ovisok cumival érkeznek. Szülőket igyekeztek 

beszélgetések során meggyőzni, és segítségüket kérni, hogy a gyermekek elhagyhassák a cumi 
használatát. Már okos, ovisok és a cumi használata az óvodában nem segíti a kapcsolatteremtést, az 
önállóságra szoktatást, továbbá fertőzés veszélyét hordozza magában a közösségen belül. A 
pedagógusoknak a legtöbb esetben sikerült a szülőket, s gyermekeket megnyugtatni. Szükség 
esetén, fogadó óra keretén belül beszélgettek a nehézségekről és keresték a megoldást. A családhoz 
való kötődést, támogatva, segítve, az otthonról behozható, alváshoz használható, kis kedvenceket, 
pihe-puha, alvó rongyika, minden csoportban elfogadottak. Ezeket fokozatosan hagyják el a 
gyerekek, ahogy növekednek, ahogy a különböző érési folyamatok alakulnak a gyermekekben. 
Sok  az olyan gyermek, ahol nehéz gondokkal terhelt a család és ez megviseli a gyerekeket is.  
Halacska csoport óvodapedagógusai beszámoltak a csoportban állandósulni látszó nehézségükről, 
amely a csoport nyugalmát, egy kislány agresszív magatartása rendszeresen felborítja. A szülőkkel 
való együttműködés nagyon nehezen ment. A gyermek fejlődése érdekében és a csoportba járó 
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kicsik nyugalmának megőrzése érdekében óvodapszichológustól, fejlesztőpedagógustól és 
logopédustól is kértek segítséget. A probléma fenn áll továbbra is, de folyamatosan keresik a 
megoldását az egyéni bánásmód különböző lehetőségeinek kiaknázásával. 
 
 

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. 

 
Év végére minden csoportban az a tapasztalat, hogy a gyermekek szívesen jönnek óvodába, a 
szülőktől való elválás probléma mentes. 

 
 

 
 

A nevelő munkában elért eredmények az újonnan befogadott (3-4 éves) gyermekeknél 
 
 
Sok új szokást kellett megtanulniuk: Tulipán óvoda, csoport szokások, játék a teremben, udvaron, 
stb. 

 Év végére megismerik ruháikat. 

 Kevés segítséggel felöltöznek, ruháikat megkísérlik elrakni. 

 A mosdót, WC-t felügyelet mellett rendeltetésszerűen használják. Vigyáznak a tisztaságra, 
annyi vizet használnak, ami a tisztálkodáshoz szükséges (elzárják a csapot). 

 Szükségletnek megfelelően használják a mosdót (étkezés, festés, mintázás után). 

 Öltözésnél segítséget kérnek, ha egyedül nem boldogulnak. Ruháikat kevés segítséggel 
kifordítják, hajtják. Cipőiket egymás mellé teszik, ha leveszik. 

 Étkezésnél az ételt megkóstolják, ha ízlik, akkor kérnek még. (a reggeliből keveset esznek, 
többen otthon is reggeliznek). 

 Az evőeszközöket korukhoz mérten, ügyesen használják. 

 Saját maguknak, (önkiszolgálás) pedagógus segítségével esztétikusan terítenek, ismerik és 
rendeltetésszerűen használják a szalvétát. 

 Nehézséget okoz, (pl. más csoportból az óvó néni esetében,) hogy köszönjék meg, ha 
kapnak valamit, és köszönjenek, ha valaki érkezik a csoportba. 

 Szívesen segítenek rakodni, tálalni. 
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 A baráti kapcsolatok lazák, szívesen játszanak mindenkivel. 

 Elfogadják, segítik egymást (sétánál vigyáznak a figyelmetlenebbre). 

 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. 

 

Oktató munkában elért eredmények az újonnan befogadott 3-4 éves  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 mesét. 
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. 
Megismerkedtek többféle rajzeszközzel, mint ecset, gyurma, festék, ragasztó. Eszközfogásuk nem 
mindig biztos (váltogatják kezükben a ceruzát, ecsetet, többen marokra fogják – gyenge izomzat). 
Érdeklődve ismernek meg új technikákat. Szívesen rajzolnak, festenek, mintáznak. Munkáikat 
megnevezik. 
Mozgásfejlődésben is nagyfokú eltérések tapasztalhatóak a gyerekek között. Év elején a gyerekek 
nagy része nem tudott mászni, futni, emellett hamar elfáradtak. Különös figyelemmel válogattunk, 
hogy sok nagymozgásos játékkal, feladattal fejlődjenek. 

 
 
Jövő évi célkitűzések a 3-4 éves korosztályban, kiscsoportosoknál: 
 Szokás-szabályrendek elmélyítése, további bővítése. 
 Anyanyelvi képességek fejlesztése. 
 Figyelem, koncentrációs készségek további fejlesztése. 
 Egyéni bánásmód erősítése, differenciálási lehetőségek, bővítése megteremtése. 
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A nevelőmunkában elért eredmények, nehézségek az 5-6 éves korú, középső  
és nagycsoportos gyerekeknél: 

 
 
 

A nevelőmunkában elért eredmények, nehézségek a középső  és nagycsoportos korú 
gyerekeknél: 
 
Életünk alapvető, meghatározó eleme az egészségünk. Erre vigyázunk, mint a szemünk fényére. Ezt 
a hozzáállást közvetítjük, tanítjuk a gyermekeknek. Óvjuk, ápoljuk a testüket, lelküket. Ide 
tartoznak a gondozási tevékenységek, a mindennapos mozgás, a napvédelem. 
A gyermekek gondozottságára kiemelkedő figyelmet fordítottunk az év folyamán. Célunk volt az 
adott korosztálytól elvárható fokú önállóság elérése, a kulturált étkezési szokások, az alapvető 
tisztálkodási metodika elsajátítása, valamint a munka jellegű tevékenységek megkedveltetése, a 
feladattudat kialakítása. 
 A csoportok jelentős része elsajátította a kulturált étkezési szokásokat, megfelelően 

használják a szalvétát, ügyelnek asztaluk rendjére. Helyesen és rendeltetésszerűen 
használják az evőeszközöket. 

 A gyermekek nagy része az egész nap folyamán ügyel ruházata tisztaságára, 
rendezettségére.  

 Kialakult bennük a tisztaság iránti igény, a wc-t és mosdót helyesen használják. 
 Fogmosó eszközeiket igyekszenek rendben tartani. 
 Mindenki önállóan öltözködik, az iskolába készülők megtanultak cipőt kötni.  
 Szinte egész évben „küzdöttünk” a gyerekekkel, hogy az öltözőszekrényeiket is próbálják 

rendben tartani. Évvégére sikerült elérnünk, hogy igényükké vált a ruháik, szekrényeik 
rendezettsége. Már figyelmeztetés nélkül is hajtogatnak, pakolnak. 

 A munkajellegű tevékenységeket (naposi, felelősi feladatok) kivétel nélkül szívesen és 
többnyire jól végezik. A csoportszoba rendjére a legtöbb gyermek ügyel, egymást is 
figyelmeztetik a rend megtartására. 

 
Játék tevékenység: 
A kisgyermek első és legfontosabb tevékenysége a játék. Ennek során fejlődik, nyílik ki a szeme 
a világra, a szűkebb és tágabb környezetére. Ezért ezt nem csak tiszteletben tartjuk, de igyekszünk a 
sok program és szervezett fejlesztő tevékenységeink közt, teret adni ennek, sőt javaslatainkkal, 
ötleteinkkel továbbfejleszteni azt (abban a szerencsés helyzetbe kerültem,  
A kötetlen, szabad játékidőben is nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek sokoldalú fejlesztésére, 
biztosítva hozzá az eszközöket és a helyet. 
A csoportban (mivel vegyes csoport), szinte megjelenik a legtöbb játékfajta. A kisebbeknél inkább 
még a gyakorlójáték a jellemző, a nagyobbaknál (főleg a fiúknál) a konstruáló, építő,alkotó játékok. 
Legóból, papírtéglákból, építőkockákból fantasztikus, ötletes alkotások születtek. A lányoknál 
inkább a szerepjátékok és a szabályjátékok, társasjátékok jelentek meg. 
Akár órákig el tudnak játszani a babaszobában, babakonyhában. 
Egy-egy új játék elkezdésénél igényelték a felnőtt jelenlétét.  
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Az oktató munkában elért eredmények vegyes életkorú gyermekek 
csoportjában: 
 
A nevelési év folyamán, csoportok, az éves terv alapján haladtak, melyet sikerült tartani és 
megvalósítani. Valamennyi csoportban, törekedtek az óvó nénik, hogy a tanultakról, a gyerekek 
személyes tapasztalatokat szerezzenek: séták során gyakorolták a közlekedési szabályokat, 
kísérleteztek / fagyás-olvadás/, csíráztatás. Munkára nevelés keretében virágot ültettek, gyomláltak, 
gondozták a gyerekek, a kis kerteket. Szinte valamennyi csoportnak van saját teknősbékája, vagy 
hala az akváriumban, illetve a terráriumában. Az állatok tartásával nevelési célkitűzéseiket sikerül 
megvalósítaniuk a csoportos óvó-néniknek. Céljuk, hogy alakuljon a gyermekekben a másokért 
vállalt felelősségtudat, a kitartás, a megóvás érzése erősödjön.  
„Fontosnak tartottuk az óvodai nevelés során, hogy a gyermekeket beszélő környezet vegye körül. 
Megbeszéltünk velük minden fontos dolgot, a döntéseinket elmagyaráztuk nekik, hogy (ne csupán a 
tekintélyünknek engedelmeskedjenek), hanem azt is megértsék, hogy ez miért szolgálja a javukat. 
Bátorítottuk őket is arra, hogy élményeiket, véleményüket fogalmazzák meg. Példát adtunk nekik 
mind a verbális, mind a non verbális kommunikáció formáira, a társadalmi környezet számára 
elfogadható, kulturált módjaira. De anyanyelvi nevelésünk nem csak ilyen indirekt módon 
működött, hanem kifejezetten anyanyelvi játékok segítségével is fejlesztettük ezt a 
képességüket.”(Csillag csoport beszámolója) 
A projekt módszerrel 2-3 héten keresztül dolgoztak fel egy adott témát, a csoportok. Több idő 
maradt a megtapasztalásokra. 
 
Az idei év sem volt könnyű az osztatlan vegyes csoporttal. Csoportunkban a 3 évesen át a 6 éves 
gyermekig minden korosztály megtalálható. Átgondolt és összehangolt munkát igényelt, hogy 
létrejöhessen a differenciálás. Célunk volt, hogy a legkisebbek számára olyan tudást tudjunk átadni 
mellyel, megalapozzuk a következő éveket illetve a nagycsoportosokat is sikeresen fel tudjuk 
készíteni az iskolára. 
Sajnos előfordultak verekedések. Nem csak a nagyoknál, hanem a kicsik is elkezdték felmérni az 
erőviszonyokat. Jellemző volt még a nagyok körében a csúnya beszéd. Itt a már előző években 
bevált módszereket vetettük be pl.: igyekeztük a gyerekeket meggyőzni arról, hogy mutassanak jó 
példát a kisebbeknek. Többé-kevésbé megszűntek év vége körül, ezek a problémák.  
Továbbra is kihívás volt a más- más szociokultúrából jövő gyermekek és szüleik beintegrálása. 
Akadtak kisebb-nagyobb nehézségek, de a gyerekeken keresztül sikerült a szülőket is 
meggyőznünk, hogy nem teszünk különbséget gyermek és gyermek között illetve célunk ugyanaz. 
A gyermekek szeressenek óvodába járni, érezzék jól magukat, megkapják a megfelelő alapokat a 
sikeres iskolakezdéshez.  
 
 
 
 játék tevékenység  
 
„A játéktevékenységük segítéséhez legfontosabb feladatunk a hely és az eszköz megteremtése volt. 
Igyekeztünk tovább fejleszteni a már kialakult játékhelyzeteket. Az autós-vonatos játékok 
folyamatosan fejlesztettük, végül önállóan tudták felépíteni az autópályát és a vonatállomásait. A 
babakonyha – szobai játék átmenetileg visszaesett, de a fiúk bekapcsolódásával újraindult, melyből 
azután újabb szerepjátékok fejlődtek ki: a buszos és az orvosos. Ezekhez is együtt készítettünk 
kiegészítőket.  
Az asztalnál az ősszel gyűjtött terményeket válogathatták, mérhették kosarakba, télen ez a 
kavicsokkal folytatódott.  
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Társas játékokat is játszottunk, főként felnőtt segítségével. Kedvencük lett a rendőrös, mely a képek 
alapján összefüggő beszédre ösztönözte a gyermekeket. Mi magunk is készítettünk készségfejlesztő 
játékokat (Gombóc Artúr, madaras játék). A játéktevékenységek tervezésénél figyelembe vettük a 
szabad választás lehetőségét. Fontos, hogy tudják, hogy meg van minden játéknak a helye, és így 
nem zavarják egymást a különböző tevékenységekben. Erre leginkább a fiúkat kell figyelmeztetni. 
Év végére a játékeszközöket általában rendeltetésszerűen használták. 
A feladatokat már szépen megosztják egymás között, illetve egymást utánozzák – különösen a 
lányok. „ (Virág csoport beszámolójából) 
 

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. 
 

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.  
 
 
 
 
 
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

10 

10 

 
 
 
Beiskolázás 
A 2015/2016-os nevelési év szeptemberében 104 tanköteles korú gyermek járt intézményünkbe. 
Csoportbontás szerint: 

 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport 

Őzike 
csoport 

Halacska 
csoport 

Csillag 
csoport 

Maci 
csoport   

Delfin 
csoport 

Virág 
csoport 

Tanköteles 
korú 
gyerekek  

 
 
- 
 

 

 
 

13 fő 
 

 

 
 

21 fő 
 
 

 
 

- 
 

 

 
 

11 fő 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 

17 fő 
 
 

 
 

21 fő 
 

 

 
 

21 fő 
 

 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
Intézményünkből  2016. szeptemberében összesen 79 gyermek lép az első osztályba. 
A 104 tanköteles gyermek közül 25 fő további egy évig óvodai nevelésben részesül, részben a 
szülők kérése, részben a pedagógusok, Szakértői Bizottság (PMPSZ- Gyál) javaslata alapján. 
A fejlesztésre járó tanköteles korú gyerekek közül 24 fő megy el iskolába. 
 
Várhatóan jól teljesít: 11 gyerek    Közepesen teljesít : 8 gyerek    Gyengén teljesít : 4 gyerek 
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2.1.1. Képek a mindennapjainkból: 
 
 
2015 09. 26.-án megrendeztük óvodánkban őszelő óvodahívogató családi rendezvényünket. 
Az időjárás nem kedvezett most először, amióta ezt a rendezvényt hagyományaink között tartjuk 
számon. A gyerekeknek tett ígéret fontos dolog. Ezért mindig tervezünk „B verzióra is. Mivel szép 
tágas aulával rendelkezik óvodai épületünk, ezért esős időben benti mulatságot szerveztünk. Jól 
hasznosítható a fedett udvari kijárónk is, ahol Szürettel,  kézműves foglalkozásokkal, népi 
játékokkal színesítettük ezt a napot. 

11  

 

 
 
Állatok Világ napja, 10.09. 28 
Hagyomány már óvodánkban, hogy minden évben megrendezésre kerül kiállításunk, családok 
bevonásával, az állatok szeretetére nevelés jegyében. Fantasztikusan kreatív, otthon elkészített  
alkotásokkal lepik meg, a családok ezt a rendezvényünket. Sokáig csodálják egymás művét, s 
közben aulánkban családok-gyerekek beszélgetnek, szemlélődnek, ötletek cserélnek gazdát. 

 
 
 
 
 
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

12 

Kiállítás az aulában  
 

  

12 

 
Zene Világnapja október 1 
 Ezen a napon ismerkedhettek meg, a legkisebbek az egész óvoda gyermekcsoportjával, ahol  
együtt énekeltek, dalos-játékokat játszottak 
 

 
Hagyomány őrző Márton nap  
 
A választható foglalkozáson résztvevő szakkörös gyerekek egész óvodának bemutatták Márton napi 
népi játékot. 
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Mikulás, Karácsony  
 

 

13 

 
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. 
Karácsony ünnepre hangolva 
 
Idén sem maradt el a gyerekek által is  A kicsik is meglepetéssel készültek nagyon várt 
mese előadás, amelyet    
 nevelőközösségünk adott elő.   
 
 

 
 
 
 
A néphagyomány csoportunk minden évben megszervezi egész óvodának a tél űzőt, a kiszebáb 
égetést. Síppal, dobbal, kereplővel űzik el a telet. 
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Farsang 
 
 

 
 
 
Nyuszi simogatás Húsvét előtt 
 

 
Hagyomány Óvodánkban a Húsvéti készülődés 
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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. 
 
Húsvéti Kiállítás 

     

15 

 
 

   
 
 
Idén is nagyon sok rajzpályázatra neveztek be idén gyermekeikkel az óvó-nénik, amelyekkel 
gyermekeink kreativitása fejlődött. Büszkék vagyunk rájuk. 
 
 
 
 
 
 
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

16 

Óvodánk idén is csatlakozott az Országos Te Szedd Mozgalomhoz. Egyre több önkéntes segítő vesz 
részt, környezetünk tisztává tételében. Bízunk abban, hogy a kicsiken keresztül a nagyok is 
megszeretik a rendet, a tisztaságot a környezetükben. 
Hisszük, hogy a jó példa is tud ragadós lenni.  
 
Nevelőtestületünk fontosnak tartja a személyes példamutatást. 
 
 

 

16 

 
 
Néphagyomány Szakkör Kiállítást szervezett 
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Nemzeti Összetartozás Napja 
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Tavaszi Családi Nap 
 

 

18 

 
     
Kiskertjeink az óvodai csoport számára az idei tanévben is ültettünk, locsoltunk gyomláltunk, 
szüreteltünk, betakarítottunk, elkészítettük, elfogyasztottuk.   
 A gyermekek megismerkedhetnek cselekvő módon a környezetünk tevékeny alakításával. 
 
 
Hogyan kerül Kiskertünkből az asztalunkra. A jól végzett munka gyümölcse a paradicsomsalátától 
az eperig. 
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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: 
Volt óvodásaink fejlődése az első osztályban:                        2016 február 
 
Egyéni fejlődési naplók vezetése:                                                                          
A gyermekek fejlettségének felmérése:    1. mérés         2015 november 
                                                                   2. mérés        2016 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 
2015. november 
 
Gyermeki fejlettség mérés 
2016. 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. 
 
 
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?) 
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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 a2015/2016-os tanév első félévében 

 
Mozgásfejlődés 

 
             A.   Nagymozgások: 

 
1. Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe 

 21 
Mozgása összerendezett, 

pontos, biztos, 
Mozgása összerendezetlen, 

pontatlan, bizonytalan, 
kényszerből végzett 

Mozgása változó 

59% 16% 25% 
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2. Mozgástempója 
  

Korának megfelelő 
 

Gyors Lassú Változó 

66% 
 

9% 9% 16% 
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3. Mozgáskoordinációja 
 

Egyensúlyérzéke jó Egyensúlyérzéke nem jó Változó 

73% 9% 18% 
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4. Mozgásos téri tájékozódása 
 

Követi az utasított 
irányt 

Irányt téveszt Képtelen a 
tájékozódásra 
 

Változó 

59% 
 

27% 9% 5% 
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       B. Finommozgások: 

 
1. Ceruzafogása 

Biztos 
 

Bizonytalan Változó 

77% 
 

21% 2% 
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2. Írása 

Egyenletes, rendezett 
 

Kusza, rendezetlen Változó 

57% 
 

18% 25% 
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3. Füzete 

Tiszta, rendezett 
 

Maszatos, rendezetlen Változó 

55% 
 

18% 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 

48% 36% 16% 
25 

 

 
 

2. Kérdésre 

Azonnal 
válaszol 

Késve válaszol Tudja a kérdést, 
de nem válaszol 

Nem a kérdésre 
válaszol 

Nem válaszol 

57% 29% 5% 7% 2% 
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3. Munkatempója 
 

Gyors Átlagos Lassú 
14% 50% 36% 
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B. Emlékezet 
Emlékezete 
Megbízható, olvasott 
szöveget értelemszerűen 
elmond 

Változó, olvasott szöveget 
segítséggel elmond 

Megbízhatatlan, olvasott 
szöveget nem tudja 
elmondani 

46% 43% 11% 
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C.Beszéd 
1.Artikulációja 
 
Tiszta, érthető Rosszul artikulál Beszédhibás 
75% 14% 11% 
 

 

27 

 
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 

46% 36% 18% 
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D: Olvasás, betűfelismerés 
 
Minden betűt és szót felismer Csak egyes betűket, 

betűelemeket ismer fel 
Nem ismeri fel a betűket, 
felcseréli a betűket  

84% 5% 11% 
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Szociális fejlődés 
 

A: Társas kapcsolatok 
 

1. Felnőttel 

Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
30% 65% 5% 
 

29 

 
  
2. Társakkal 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
43% 52% 5% 
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3. Helyzete 
 
Vezető, irányító Egyenrangú Alárendelt Peremhelyzetű 
37% 59% 2% 7% 
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B. Magatartás 
 
1.Önértékelés 
Túlzott Reális Negatív 
23% 70% 7% 
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2.Jellemzői 
Nyugodt, 
kiegyensúlyozott 

Nyugtalan Változó Egyéb (dacos, 
zárkózott, merev, 
szorongó, csendes, 
közönyös 

47% 5% 39% 9% 
 

 

31 

 
C. Tanuláshoz való viszonya 

 
          1.  Motiváltsága 
Szeret tanulni  Változó Nem tanul szívesen Passzív, közömbös 
63% 25% 4% 8% 
 

 
2. Sikertelenséget… 

Elviseli Bezárkózik Agresszivitással 
válaszol 

Sírással 
válaszol 

Feladja Jobb 
teljesítményre 
ösztönzi 

36% 9% 0% 15% 7% 23% 
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3.  Teljesítmény 

Minden tárgyból 
egyenletesen teljesít 

Néhány tárgyból 
lemaradt, gyengén 
teljesít 

Több tárgyból 
lemaradt, nagyon 
gyengén teljesít 

Kiemelkedően jól 
teljesít 

59% 18% 8% 15% 
 

 
 
A 2015/2016 tanév első félévét követően 60 kérdőívet küldtünk el az általános iskolákbaahol volt 
nagycsoportosaink megkezdték tanulmányaikat. Ezekből 44 érkezett vissza kitöltve. Az adatok 
összesítése, feldolgozása után az derült ki, hogy a gyermekek74%megfelelően valamint 
kiemelkedően teljesít.Azonban26%nem tudott megfelelni a követelményeknek, egy- két, vagy akár 
több tárgyból is lemaradt. 
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59%
18%

8%

15%

33 

 
Megjegyzés: A gyermekek beszéd és emlékezet fejlettsége ebben a tanévben magasabb szintet 
mutatott, mint az előzőben. Gyengébb a mozgás, a tájékozódás terén elért eredmény, több a lassú 
munkatempójú a beszédhibás és a matematikából lemaradó gyermekek száma.  
Javaslatok 
Felmerül a kérdés, hogy a lassú munkatempójú, és a gyengén teljesítő gyermekek között mennyi a 
nyári születésű. Az utóbbi években az összteljesítmény, ha enyhén is, de fokozatosan csökkeni, 
látszik, ezért érdemes megvizsgálni van-e összefüggés a gyengébb teljesítmény és az iskolát néhány 
hónappal korábban kezdők között. Továbbá azt is, hogy a későbbiekben képesek lesznek-e 
leküzdeni a hátrányt, amibe az első iskolai évben kerülnek. 
Mindenképen nagyobb figyelmet kell fordítani az tankötelesek szűrésére, motiváltságukra 
munkabírásukra, a figyelmük tartósságára. A szülők bevonása a mozgásfejlesztésbe, biztosítsák 
lehetőségét annak,hogy otthon is mozogjon eleget a gyermek. 
 
2016. május 31.                 Tóth Anna 
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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. 34 
 
 

Az óvoda által szervezett tehetséggondozó műhelyek 

 Szeptember 
 

Május 

       Vizuális kuckó 
 

15 gyermek 15 gyermek 

       Zenekuckó 
 

20 gyermek              20 gyermek 

Néphagyományőrzés 21 gyermek 30 gyermek 

 

 
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: 

 Tehetséggondozás 

Megvalósult, mert többlettudást kaptak a meglévőre. Ilyen például: 

 Ritmus és egyenletes lüktetés összekapcsolása 
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 Magas-mély hang különbségének felismerése, alkalmazása 

 Ritmusértékek neveinek megtanulása /tá, ti/ 

 Hangszerek sokféleségének meg és bemutatása 

 Dallambújtatás gyakorlása 

 Mondóka, dal összekapcsolása 

 Szolmizációs hangok hangsor megtanulása 

 Kánonban való éneklés 

A gyerekek megtanultak magasabban illetve mélyebben énekelni, jól érzékelik a hangbeli 

különbségeket. 

 Halk hangos közötti különbség 

Dalos játékokon keresztül gyakorolhatták a halkabb, hangosabb éneklést és beszélést. 

 Hangszínek felismerése, hangszerjátékon keresztül 

 Belső hallás fejlesztése a dallambújtatáson keresztül 

 Ritmusérzék fejlesztése 

Tapssal, hangszerekkel, különböző módszerekkel. 

 Egyenletes lüktetés érzékeltetése, bemutatása 

Tapssal, hangszerekkel, különböző módszerekkel. 

 Mozgáskultúra fejlesztése, alakítása az éppen aktuális évszaknak megfelelő dalos 

játékokon keresztül. 

 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 játék szakkör munkájának éves 

beszámolója a 2015/2016-os évről 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

Szakkörvezető óvodapedagógusok: Fekti Imréné, Tóth Anna, Tóth Ferencné, Varga Janka. 

 

A szakmai munkaközösség céljai és feladatai voltak: 

 Az énekes népi gyermekjátékok és a gyermektánc módszertani ismereteinek bővítése 

 Beszélgetések során a szakmai tudás bővítése, műveltségtartalom frissítése 

 Az alapvető táncos mozdulatok alkalmazási lehetőségeinek megismerése  

 Kitekintés, az "egymástól tanulás" elvének érvényesítése 

 

Szakkörünkre járhattak: 

 Azok a gyerekek, akiket az óvodapedagógusaik javasoltak. 

 Akik az óvodai foglalkozások mellett szerettek volna még énekelni, énekes-mozgásos 

játékokat játszani, valamint érdeklődtek a néphagyományok, népszokások iránt. 

 Iskolába menő nagycsoportos korúak. 
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Foglalkozások helye: Napraforgó csoport, vagy tornaszoba 

Foglalkozások ideje: hétfő, 1100 - 1140 

Időszak: október 5. – május 30. 

Résztvevő 

gyermekek  
Szeptember Május Fiú Lány 

Napocska 3 fő 3 fő 1 fő 2 fő 

Napraforgó 6 fő 6 fő 3 fő 3 fő 

Őzike 8 fő 6 fő 3 fő 5 fő 

Csillag 2 fő 1 fő - 2 fő 

Maci 3 fő 1 fő - 3 fő 

Delfin 5 fő 5 fő 3 fő 2 fő 

Összesen: 27 fő 22 fő 10 fő 17 fő 

 

 

A nevelő-oktató munkában elért eredményeink: 

TEVÉKENYSÉGEINK: 

 Szeptember 6-án nyitó értekezletet tartottunk, melyen ötleteket vetettünk fel az idei nevelési 

évre vonatkozó jeles napokkal kapcsolatban. Ezeket átbeszéltük, véglegesítettük, majd a 

munkatervben rögzítettük. 

 December 11-re meghívást kaptunk a helyi Kertbarát Nyugdíjas Klub évzáró ünnepségére, 

melyen Luca napi kotyolót adtunk elő, valamint néhány karácsonyi verset mondunk, 

karácsonyi dalt énekeltünk. A lucázás színpadi változatát aulánkban is bemutattuk 

gyermekeinknek. 

 Február 5-én a farsangi mulatság részeként, a hangulat fokozása érdekében vidám, tréfás 

mondókákkal, énekes játékokkal szórakoztattuk óvodánk kis nézőit, valamint táncházi 

muzsikára a közönség velünk együtt ropta a táncot.  

 Télűzésre készülve március 7-én elkészítettük a kiszebábot. 

 Március 16-án megkezdtük hagyományos húsvéti kiállításunk rendezését, amelyre a 

csoportok, családok, és óvodánk dolgozói készítettek szép alkotásokat ebben az évben is. 

 Március 18-án kiszehajtás villőzés, virágvasárnapi népszokás bemutatására került sor. 

 Május 25-én megrendezésre került a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából egy kiállítás, 

amelyen a magyar nyelvterülethez kapcsoló régi használati eszközöket, dísztárgyakat, 

kézimunkákat, viseletet, kívántunk bemutatni. Vártunk olyan rajzokat, festett képeket is 

melyek népi motívumokat ábrázolnak. 
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 A Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezést június 3-án délelőtt a Furulyás Palkó című 

mesedramatizálás előadásával színesítettük. 

 

MEGVALÓSÍTÁSUK: 

Gyermekeink érdeklődéssel, örömmel várták, hallgatták, tanulták az új mondókákat, dalokat, 

jeleneteket. Az óvodás társak előtt való szereplések lehetőségei is pozitívan hatottak rájuk, 

különösen a december 11-én tartott Kertbarát Nyugdíjas Klub évzáró ünnepségére való készülődés! 

Örömteli várakozással néztek a szereplések elé. Tanulták, ismételték az anyagot, hogy bemutatáskor 

büszkén, bátran léphessenek a közönség elé. 

Az óvoda farsangi ünnepségén, a bábelőadás megtekintése után vidám, mókás előadásunkkal 

pezsdítettük fel az ünnepi hangulatot. 

A virágvasárnap előtti télkergetés nagy élményt jelent a gyermekeknek, amikor zajkeltő 

eszközökkel, énekelve vonulunk a kiszebábot kísérve. A téltemetés után visszatérve, a megújulást 

jelképező feldíszített zöld ágak alatt átbújva léptek be az óvodába. 

A hagyománnyá vált húsvéti kiállítás ebben az évben szerényebbre sikerült a megszokottnál. 

Kevesebb alkotás érkezett mivel a Március 15-i nemzeti ünnep hosszú hétvégéje, valamint a tavaszi 

szünet nagyon egybe esett az általunk tervezett időszakkal. Így a családok valószínűleg más 

programon vettek részt, nem barkácsolással, kézműveskedéssel töltötték a szabadidőt. 

Az Összetartozás Napjához kezdtük gyűjteni a népi élethez kapcsolódó eszközöket, tárgyakat, 

amelyeket bemutatni kívántunk. Az elején megijedtünk, hogy nem tudjuk tervünket megvalósítani, 

mivel már a családok nem rendelkeznek ilyen emlékekkel. Alig érkezett egy-két tárgy a 

csoportokból, bár a szülők több tájegységből jöttek Gyálra, nincsenek népi emlékeik. A segítség az 

óvoda dolgozóitól érkezett, akik közül többen is lelkesen osztották meg féltve őrzött tárgyaikat a 

közönséggel. Két nap alatt kinőttük a kis orvosi szobát. Megcsodálhattuk a régi népi élet hétköznapi 

tárgyait: szenes vasalót, csigatészta készítőt, mozsarat, köcsögöket, népi játékokat, hímzett 

textíliákat, népi öltözéket. Végül mégis nagyon nagy sikert aratott mind a gyermekek, mind a 

szülők, és munkatársak körében a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából összeállított kiállítás. 

Megelégedéssel töltött el bennünket, hogy elképzelésünk valóra vált, és népi kultúránk kis töredékét 

megmutathattuk!  

Ebben az évben a Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés koordinálását, mi a hagyomány 

szakkör munkatársai vállaltuk fel. Janka néni pár szóban ismertette e nap lényegét, az összetartozás 

jelentését, jelentőségét, amiért e napon ünnepelésre összegyűltünk. Az ilyenkor megszokott 

programok mellé a hozzánk járó gyermekekkel a Furulyás Palkó népmese dramatizálását 
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kapcsoltuk. A gyermekek amint megtanulták szerepeiket élvezettel játszották, majd adták elő a 

nagyközönség előtt is. A vidáman táncoló bárány és Furulyás Palkó végül mindenkit táncra 

perdített. Az egész óvoda lába alatt „égett a talaj”, szökdeltek, ropták a táncot.  

 

Ebben az évben a foglalkozásokra kijelölt nap az előző évek tapasztalatából kiindulva nem 

változott, a foglalkozások 11 órakor kezdődtek. Ez jónak, működőképesnek bizonyult az egész év 

folyamán. Az érintett csoportok óvodapedagógusai azzal segítették munkánkat, hogy a megbeszélt 

időpontra a foglalkozásban résztvevő gyermekeket összegyűjtötték számunkra, ezáltal a 

lebonyolítás gördülékenyebb lett. 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 egy kivételével. Az évvégi utolsó szereplésünket a Nemzeti Összetartozás Napjára tanult 

mesedramatizálást szándékoztuk előadni a hozzánk járó gyermekek érdeklődő szüleinek, 

hozzátartozóinak. Ez sajnos a pedagógusok betegsége és egyéb elfoglaltsága miatt nem került 

megszervezésre. 

 

Javaslatunk a következő nevelési évre: 

Továbbra is szeretnénk bővíteni eszköztárunkat. Kalapok, mellények, párták, kötények, 

hangszerek, játékok… stb. 

A télkergető kiszebáb égetés átgondolását, másféle lebonyolítását tervezzük. 

Mesedramatizálásunk sikere arra késztet bennünket, hogy a jövőben több népmesét 

dolgozzunk fel foglalkozásaink során, mivel elsősorban nem a szerepeltetés a célunk, hanem az, 

hogy gyermekek jól érezzék magukat játszva, mesébe szőve ismerjék meg népi kultúránkat. 
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Felzárkóztatás 
Fejlesztőpedagógiai éves beszámoló 

 
2015/2016. 

 
 

40  
 

 
 

 

                                       Készítette:  
 
 
 
 
 
 
 

Balogh-Fehér Lili 
gyógypedagógus 

 
 

Fejlesztőpedagógiai éves beszámoló 
 
   A 2015/2016. 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:  
 gyerekek megfigyelése  
 gyerekek képességeinek, készségszintjének mérése 
 egyéni fejlesztési tervek készítése 
 fejlesztő -, felzárkóztató foglalkozások 
 BTM gyerekek ellátása 
 SNI gyerekek gyógypedagógiai ellátása 
 szakvélemények írása 
 kapcsolattartás a helyi Nevelési Tanácsadóval 
 gyerekek vizsgálatra küldésének koordinálása, figyelemmel kísérése (Nevelési Tanácsadó, 

Szakértői Bizottságok felé) 
 egyéni fejlesztési naplók vezetésének koordinálása 
 minden esetben a pedagógusokkal, logopédussal együttműködve valósultak meg a feladatok 
 Óvodai Fejlesztő Program (hátrányos helyzetű gyerekek számára) 
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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. 
 
 
A részképességmérés megoszlása csoportok szerint: 
A 2015/2016-os nevelési év szeptemberében 104 tanköteles korú gyermek járt intézményünkbe. 
Csoportbontás szerint: 

 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport 

Őzike 
csoport 

Halacska 
csoport 

Csillag 
csoport 

Maci 
csoport   

Delfin 
csoport 

Virág 
csoport 

Tanköteles 
korú 
gyerekek  

 
 
- 
 

 

 
 

13 fő 
 

 

 
 

21 fő 
 
 

 
 

- 
 

 

 
 

11 fő 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 

17 fő 
 
 

 
 

21 fő 
 

 

 
 

21 fő 
 

 

 
 

- 
 
 

 
A vizsgálatok kiértékelése során megállapítottam mind a 104 gyereknél, hogy mely területeken 
teljesített gyengébben az elvárhatónál. 
A vizsgálatot 14 részképesség területen végeztem el: 
Vizsgált részképességterületek 
 

Képességfejlesztés 
szükséges 

1. Emberábrázolás - testséma, testrészek 28fő 
2. Szerialitás 16 fő 
3. Vizuális percepció, differenciálás 15 fő 
4. Vizuális emlékezet 25 fő 
5. Auditív percepció, differenciálás 34 fő 
6.  Verbális emlékezet 29 fő 
7.  Gondolkodási műveletek 20 fő 
8. Téri orientáció (viszonyfogalmak) 28 fő 
9.Vizuo-motoros koord.,finommotorika,grafomotorika 37 fő 
10. Beszédkészség - beszédértés 41 fő 
11. Figyelem koncentrációja, tartóssága 19 fő 
12. Számfogalom (alapfogalmak, alapműveletek) 21 fő 
13. Időrendiség 18 fő 
14. Nagymozgások, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, 
rugalmasság 

19 fő 

 
A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az óvodánkba járó tanköteles korú gyerekek közül a 
legtöbben az auditív készségek, beszédkészség területén mutatnak hiányosságokat.  
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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 10 gyermek rendelkezett szakvéleménnyel.  

Az év során bővült a szakvéleménnyel rendelkező gyerek köre: 

Jelenleg 23 gyermek rendelkezik szakvéleménnyel, ebből 5 fő SNI. 

PMPSZ- Gyál (Nevelési Tanácsadó) szakvéleményével rendelkezik: 18 fő  

PMPSZ – Cegléd szakvéleményével rendelkezik: 3 fő 

Országos Beszédvizsgáló Bizottság szakvéleményével rendelkezik: 2 fő 

 

Ezek a gyerekek fejlesztő foglalkozásra jogosultak, a szakvéleményekben foglaltak szerinti 
óraszámban, fejlesztési területeken. 
 
A csoportlétszám szempontjából: 
2 főnek számít: 4 fő 

3 főnek számít: 1 fő 

 
Továbbá 28 olyan gyermek járt képességfejlesztő, vagy mozgásfejlesztésre, akik nem rendelkeztek 
szakvéleménnyel, viszont a pedagógusokkal, logopédussal egyetértve szükségesnek láttuk az 
egyéni/kiscsoportos fejlesztést esetükben is.  
 
Összesen fejlesztő foglalkozásra járt 44 gyermek. 

- részképesség fejlesztésre42  fő  (ebből évközben 2 fő kiiratkozott az intézményből) 
- mozgásfejlesztésre (Alapozó Terápia) 14 fő 

 
 Méhecske 

csoport 
Napocsk
a 
csoport 

Napraforg
ó csoport 

Katica 
csopor
t 

Őzike 
csopor
t 

Halacsk
a 
csoport 

Csillag
csopor
t 

Maci 
csopor
t 

Delfin 
csopor
t 

Virág 
csopor
t 

 
Rész-  
képesség-
fejlesztés 

 
- 

 
5 fő 

 
2fő 

 
- 

 
7 fő 

 
- 

 
7 fő 

 
11 fő 

 
9 fő 

 
1 fő 

 
Alapozó 
Terápia 

 
1 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
- 

 
1fő 

 
2 fő 

 
3 fő 

 
3 fő 

 
2 fő 

 
1 fő 

 
 
Az év során Szakértői Bizottságokhoz (Nevelési Tanácsadóhoz) irányítottunk: 

- iskolaérettségi vizsgálatra: 7 gyereket 
- képességvizsgálatra: 8 gyereket  
- pszichológiai vizsgálatra, terápiára: 5 gyereket 

 
 

 
 
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

43 

43 

Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások képességterületek szerinti megoszlása 
 
 

A fejlesztés feladatai csoportokra bontva: 
 

  
Méhecske  
Csoport 
 

 
Napocska 
csoport 

 
Napraforgó 
 csoport 

 
Katica 
csoport 

 
Őzike 
csoport 

 
Halacska 
csoport 

 
Csillag  
csoport 

 
Maci 
csoport 

 
Delfin 
csoport 

 
Virág 
csoport 

 
Összesen 

 
Mozgás 

 
1 fő 

 
    5 fő 

 
   2 fő 

 
- 

 
 4 fő 

 
1 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
2 fő 

 
21 fő 

 
Testséma 

 
    1 fő 

 
    3 fő 

 
    4 fő 

 
     - 

 
  1 fő 

 
   3 fő 

 
  1 fő 

 
    - 

 
 1 fő 

 
   3 fő 

 
     19 fő 

 
Figyelem 

 
1 fő 

 
    3 fő 

 
   2 fő 

 
- 

 
  1 fő 

 
2 fő 

 
  1 fő 

 
    - 

 
 1 fő 

 
2 fő 

 
15 fő 

 
Vizuo-motoros 
koord., 
grafomotorika 

 
 
- 

 
 
   6 fő 

 
 
     5 fő 

 
 
- 

 
 
  3 fő 

 
 

 4 fő 

 
 

2 fő 

 
 
    - 

 
 

1 fő 

 
 

4 fő 

 
 

29 fő 

 
Vizuális 
percepció, 
Differenciálás,  
Memória 

 
 
- 

 
 
    6 fő 

 
 
     4 fő 

 
 

 - 

 
 
   3 fő 

 
 

3 fő 

 
 
   4 fő 

 
 
    - 

 
 

1 fő 

 
 

4 fő 

 
 

28 fő 

Auditív 
percepció, 
Differenciálás, 
 Memória 

 
 
- 

 
 

4 fő 

 
 

5 fő 

 
 
- 

 
 
 2 fő 

 
 

4 fő 

 
 

4 fő 

 
 
- 

 
 
1 fő 

 
 

5 fő 

 
 

28 fő 

 
Téri orientáció 
 

 
1 fő 

 
    5 fő 

 
     4 fő  

 
- 

 
  2 fő 

 
3 fő 

 
4 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
5 fő 

 
27 fő 

 
Számfogalom 

 
- 

 
    5 fő 

 
     4 fő 

 
- 

 
  2 fő 

 
3 fő 

 
3 fő 

 
    - 

 

 
1 fő 

 
3 fő 

 
25 fő 

 
Beszédkészség 
 

 
- 

 
    6 fő 

 
   3 fő 

 
- 

 
  3 fő 

 
4 fő  

 
  4 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
5 fő 

 
30 fő 

 
Gondolkodási  
műveletek, 
 összefüggések 

 
 
- 

 
 
    4 fő 

 
 
     3 fő 

 
 
- 

 
 

2 fő 

 
 

3 fő 

 
 

3 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 

4 fő 

 
 

22 fő 

 
Idői 
tájékozódás 

 
- 

 
   5 fő 

 
      4 fő 

 
- 

 
  3 fő 

 
3 fő 

 
3 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
5 fő 

 
27 fő 

Szociális 
készségek fejl. 

 
     - 

 
    3 fő 

 
      - 

 
    - 

 
   1 fő 

 
     1 fő 

 
   1 fő 

 
     - 

 
1 fő 

 
  2 fő 

 
      9 fő 

 
Megállapítottam – a szakvéleményekkel egyeztettem - minden gyereknél azokat a készségeket, 
képességeket, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egyéni fejlesztés során. Ugyanakkor 
figyelembe vettem azokat a képességeit is, amelyekre alapozva elindíthatom a felzárkóztatást.  
    Kialakítottam a fejlesztő foglalkozások rendjét. A gyerekekkel kis csoportban foglalkoztam, heti 
1, 2 alkalommal (szakvéleményben foglaltak szerint). Az egyéni fejlesztési terveket folyamatosan 
(3 havonta) a gyerekek fejlődési tempójához, aktuális fejlettségi szintjéhez igazítottam. 
A módszerek kiválasztását a gyerekek egyéni igénye, problémáinak jellege határozta meg. A 
csoportok életéhez igazítva végeztem a fejlesztéseket. 
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A rendszeres fejlesztő foglalkozásra járó tanköteles korú gyerekek beiskolázása 
 
Intézményünkből  2016. szeptemberében összesen 79 gyermek lép az első osztályba. 
A 104 tanköteles gyermek közül 25 fő további egy évig óvodai nevelésben részesül, részben a 
szülők kérése, részben a pedagógusok, Szakértői Bizottság (PMPSZ- Gyál) javaslata alapján. 
A fejlesztésre járó tanköteles korú gyerekek közül 24 fő megy el iskolába. 
 
Várhatóan jól teljesít: 11 gyerek    Közepesen teljesít : 8 gyerek    Gyengén teljesít : 4 gyerek 

 
 

A mozgásfejlesztés eredményei 
 

14 gyerek járt Alapozó terápia mozgásfejlesztésre. Két csoportban tartottam heti egy-egy 
alkalommal a tornát, az egyik csoportban 7, a másikban 7 fővel. Ezek ideális létszámok ahhoz, hogy 
minden gyermek differenciált figyelmet, segítségnyújtást kaphasson egyéni szükséglete, képességei 
szerint. 
A 14 főből 4 fő már az elmúlt nevelési évben is járt mozgásfejlesztésre. Közülük ketten januárig 
vettek részt ezeken a foglalkozásokon, mert úgy ítéltük meg, hogy megfelelően fejlődtek, nincs 
szükségük a továbbiakban további felzárkóztatásra. Helyettük új 2 fő kiscsoportos vett részt 
mozgásfejlesztésen.  
A gyerekek számára és számomra is sok örömet, sikerélményt nyújtott ez a mozgásfejlesztési 
forma. A gyerekek lelkesen, aktívan vettek részt az órákon. 
Mozgáskoordinációjuk, mozgásügyességük, nagymozgásaik, egyensúlyérzékük, rugalmasságuk 
sokat fejlődött. A keresztezett mozgások majdnem mindegyiküknél kialakult. A mozgás és beszéd 
összekapcsolásával - mondókák, számolók, egyéb játékos feladatok – a verbális memóriájuk, 
figyelemkoncentrációjuk, gondolkodásuk is fejlődött.  
 
 

Óvodai Fejlesztő Program 
 
A fejlesztést igénylő hátrányos helyzetű gyermekeket az óvodai fejlesztő programba bevettük 
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 2016. 01. 01.-től hatályos). 
K.Elizabet Barbara (Bp., 2009. 09. 17.) 
R. Amina (Bp., 2010. 06. 04.) 
R. Caba Valentin (Bp., 2010. 03. 25.) 
R. Richárd Gyula (Bp., 2010. 01. 20.) 
R. Krisztián Marcell (Bp., 2009. 08. 20.) 
 
A programba bekerült gyerekek fejlesztéséről, fejlődéséről háromhavonta írásban tájékoztattuk a 
szülőket. 

 
Kapcsolattartás 

 
 
Pedagógusokkal, csoportokkal: 
 - Az óvodapedagógusokkal a munkatervben meghatározottak szerint esetmegbeszéléseket 
tartottunk. Az óvodapedagógusokkal nagyon jó az együttműködésünk. Kölcsönösen tájékoztatjuk 
egymás a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekben. 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

45 

45 

- Aktívan vettem részt a csoportok ünnepségeinek előkészületében (pl. Mikulás, Karácsony, 
farsang, gyermeknap) lebonyolításában. 
- Heti egy órát töltöttem minden csoportban. 
- A pedagógusok által vezetett fejlődést nyomon követő füzetek kitöltését figyelemmel kísértem, 
segítséget nyújtottam, 3 alkalommal (november, február, május) ellenőriztem.  
Mindenki számára felajánlottam segítségemet, mintákat adtam a vezetését illetően, megbeszéltük a 
felmerülő kérdéseket. 
A tapasztalatok alapján ez a mérési rendszer jobban beválni látszik, mint az előző években használt. 
Az egyes gyerekek fejlődésének számszerűsítése okoz gondot, ennek módját még a jövőben ki kell 
dolgozni. 
 
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. 
 
 
Logopédussal: 
- Az intézményünkben ettől a nevelési évtől főállású logopédus dolgozik teljes munkaidőben.Az év 
elején a gyerekek fejlettségi szintjének felmérését is összehangolva végeztük. A fejlesztési 
célkitűzéseket, módszereket, tapasztalatokat, eredményeket, nehézségeket az egész év folyamán 
együtt dolgozva végeztük. Rendszeresen konzultáltunk egyes gyerekek problémáinak megoldásáról. 
Tartottunk megbeszéléseket az óvodapedagógusokkal, közös fogadóórákat szülőkkel. 
 Együttműködésünk a gyerekek érdekeit szolgálta. Tapasztalataink szerint így hatékonyabb volt a 
fejlesztő munkánk. 
 
- A Szakértői Bizottságokkal a kapcsolattartás rendszerességét, intenzitását meghatározták a közös 
feladatok (vizsgálatkérések, szakmai konzultációk, iskolaérettségi vizsgálatok).  
 
 
 
Gyál, 2016. július 20.                                                                           gyógypedagógus 
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Év végi logopédiai beszámoló 
 2015/16-os tanév 
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Készítette:  
Sipos Ágnes  
gyógypedagógus-logopédus 
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Év végi logopédiai beszámoló 
 2015/16-os tanév 

A nyelvi fejlesztés abból indul ki, hogy a gyerek az adott időben milyen fejlettségi fokon áll, 
építve az egyéni érdeklődésre, motivációra. Fejlesztésről akkor beszélünk, ha a foglalkozások 
szintje egy lépéssel előzi meg a gyerek aktuális fejlettségi szintjét. Mindennek játékba ágyazottan 
vagy játékosan, kellő erőfeszítést igénylően és sikerélményt biztosítva kell, hogy történjen. Az 
anyanyelvi készségek, tanulási képességek a már meglévő képességekre alapozva fejleszthetők.  

Ennek megfelelően tanév elején, szeptemberben felmértem a tanköteles korú gyermekek 
beszédállapotát, az artikulációs bázisukat, beszédkészségüket, valamint az óvoda 
gyógypedagógusával egyeztetve elvégeztem az ötödik életévüket betöltött gyermekek nyelvi 
fejlettségének vizsgálatát a Szól-e? szűrő eljárás alapján. Ezt követően a középső csoportos 
korosztály körében is végeztem beszédhiba szűrést, hogy megállapítsam van-e köztük általános 
pösze, akinek szüksége lehet akár több éves terápiára is.  A legkisebbek sem maradtak ki, közülük 
elsősorban a megkésett beszédfejlődésű gyermekekre fókuszáltam, az ő terápiájuk is rendkívül 
fontos, de ezt jelenleg elsősorban a szülők hathatós segítségére támaszkodva home tréning keretei 
között tartom megvalósíthatónak. 

Ezt követően készítettem el az órarendemet, amely kialakításánál az volt célom, hogy minél 
több gyermek részesüljön terápiában, szem előtt tartva, hogy a mennyiség ne menjen a minőség 
rovására. Rendkívül fontosnak tartom az egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokat, ami akkor a 
leghatékonyabb, ha a kollégákkal és a szülőkkel is folyamatos a kapcsolattartás, egymás 
munkájának segítése. Szülőkkel elsősorban fogadó óra keretei között, kollégákkal pedig napi 
szinten, ahogy az aktuális helyzet megkívánja. 
A SNI gyerekekkel való foglalkozás speciális tervezést, szervezést igényel. 
A szakvélemények alapján készítettem egyéni fejlesztési tervet, amely: 
- figyelembe vette a gyerek szükségleteit, fejlődéstörténetét 
- személyre szabottan meghatározta a fő fejlesztési irányt 
- a terv kiterjed valamennyi fejlesztési területre, vagyis a diagnózisra építő sokoldalú 
képességfejlesztése a feladat. 
Intézményünkbe a SNI gyerekeket a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság, valamint a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleménye alapján vesszük fel. 
 

Az volt a célom, hogy a gyermekek az iskolába lépve lehetőleg már ne küzdjenek 
beszédhibával, anyanyelvi képességeik elérjék azt a szintet, ami az írás-olvasás-számolás 
elsajátításához szükségesek. 
Mérések, vizsgálatok 

 

A nagycsoportos korosztályban elsősorban az artikulációs hibákat szűrtem, az ötödik életévüket 
betöltött gyerekeknél nyelvi fejlettséget mértem a Szól-e? szűrő eljárással, illetve azokat a 
részképességeket vizsgáltam meg, amelyek az anyanyelv biztos elsajátításához szükségesek, és a 
legfontosabbak az iskolai tanulási zavarok megelőzésében. 

Intézményünkben az idén hat csoportban voltak tanköteles korú gyerekek. A tanköteles kort az a 
gyerek éri el, aki 2016. augusztus 31.-ig betölti a 6. életévét.  
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Napocska 

csoport 

Naprafor
gó 

csoport 

Őzike 

csoport 

Csillag 
csoport 

Maci 
csoport 

Delfin 
csoport 

12 fő 

tanköteles 

23 fő 

tankötele
s 

 14 fő  

tankötele
s 

17 fő 

tankötele
s 

21 fő  

tankötele
s 

22 fő 

tankötele
s 

Összesen 109 tanköteles gyermek van óvodánkban. ( szeptember 1. állapot) 

Azok a gyerekek, akik szakvéleménnyel rendelkeznek, az abban meghatározottak alapján 
(fejlesztési terület, óraszám) részesülnek fejlesztésben. 

 

Az általam végzett vizsgálatok és tesztek a következő területeken mérik az elmaradásokat:  

 beszédhiba, aktív és passzív szókincs  

 verbális emlékezet gyengesége és rövid terjedelme  
 beszédészlelés-értés 
 expresszív beszéd 

 fonológiai tudatosság 
 fonetikai fejlettség 
 diszlexia-veszélyeztetettség 
 figyelemzavar, magatartási nyugtalanság, szorongás, feladattudat 
 megkésett beszédfejlődés 
 irányészlelési bizonytalanságok  
 a téri orientáció zavara 

 Beszédhiba Hallási 
differenciálás 

Álszóismétlé
s 

Auditív 
memóri
a 

Hangtani  
tudatosság 

Diszlexia 
előrejelző

Napocska 
 

5 
súlyos: 1 

1,63 1,63 2 1,36 0,63 

Napraforg
ó 

4 1,33 1,38 1,71 2,42 0,09 

Őzike 8 3,18 1,81 1,9 4,81 0,18 
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A táblázatból jól látható az egyes csoportokba járó gyerekek nyelvi fejlettsége: az erősségek és 
fejlesztendő területek. 

 súlyos: 3 
Csillag 
 

6 
súlyos: 2 

2,16 2,5 3,33 4,61 0,61 

Maci 
 

14 
súlyos: 3 

3,18 2,31 3,68 4,81 0,5 
 

Delfin 
 

9 
súlyos: 3 

1,68 2,18 2,13 3,18 0,59 

49 Általánosságban elmondható, hogy a gyerekek a diszlexia előrejelző gyorstesztben teljesítettek 
legjobban, legkevésbé pedig a hangtani tudatosság szubtesztje sikerült. A hallási differenciálásuk és 
auditív memóriájuk is erősen fejlesztendő, csoportonként eltérő mértékben. 
Az is kiolvasható a táblázatból, hogy a beszédhibák száma és súlyossága általában korrelál a többi 
nyelvi területen mért hibák számával. A Maci csoportban van a legtöbb beszédhibás gyermek és 
ebben a csoportban a többi nyelvi területen is nagyobb a hibázások átlagértéke. A Napraforgó 
csoportban csak négy beszédhibás kisgyerek van, és az átlagot nézve az ő eredményeik a legjobbak 
szinte minden nyelvfejlettséget mérő tesztben.  
 
 A második félévben előtérbe helyeztem az iskolába menő gyerekeket. Célom, hogy minél többen 
mehessenek logopédiai szempontból tünetmentesen az iskolába. Áprilistól 42 gyerek járt terápiára, 
a nagyok mellett 3 megkésett (ebből 2 SNI) kiscsoportost is hetente háromszor kellett ellátnom a 
szakértői vélemény alapján. 
Gyakori probléma a gyerekek között a beszédészlelés-értés gyengesége, amit elsősorban az állandó 
hurutos állapot tart fenn, illetve ilyen állapotban nagyon nehéz a beszédhibák javítása is. Nagy gond 
még, hogy a gyerekek nem fújják (nem tudják fújni) az orrukat, így pedig szinte lehetetlen kikerülni 
ebből az állapotból. 
Sok gyereknél van gond az otthoni gyakorlással, vagy haza sem viszik a füzetet, vagy haza viszik, 
de mégsem veszik elő, vagy elfelejtik visszahozni, elveszik a füzet stb. 
Év közben is többször szűrtem az óvónők jelzése alapján a kis-illetve középső csoportos 
korosztályból beszédhiba, vagy megkésett beszédfejlődés gyanújával. Ennek eredményeképpen 
még 4 gyermeket vettem terápiába, így összesen 53 gyermek kapott logopédiai ellátást ebben a 
tanévben. 
A tanév végi statisztika alapján 53 gyermek kapott logopédiai ellátást, ebből 42 részleges, 8 
általános pösze és 3 megkésett beszédfejlődésű kisgyermek. 
Az 53 óvodás közül 7 lett tünetmentes, 17 lényegesen javult, 19 keveset javult, 9 nem javult, 1 
gyermek pedig kimaradt a terápiából. A tünetmentes gyerekek valamennyien részleges pöszék, 
hiszen egy nevelési év alatt nagyfokú beszédhibát csak abban az esetben lehetséges kijavítani, ha a 
gyermek rendszeresen jár a foglalkozásokra, motivált, valamint a szülő is gyakorol vele otthon. A 
lényegesen javultak között van 2 általános pösze nagycsoportos is, velük nagyon jól lehetett 
haladni, az egyiknél (F. G.) 14 hangot, a másiknál (V.R.) 10 hangot sikerült kijavítanunk. A keveset 
javultak, és akik nem javultak, általában a jelentősen hátrányos, elhanyagolt gyermekek közül 
kerültek ki, akiknek nagyon gyakran füzetük sem volt és a szülők semmilyen érdeklődést nem 
mutattak a gyermek fejlődése iránt. Illetve vannak köztük, akikről márciusban kiderült, hogy bár 
tankötelesek, de mégis maradnak a következő nevelési évben is az óvodában. Olyan gyermek is van 
köztük, aki a nagyon sok hiányzása miatt maradt le a terápiában, és 6 olyan gyermek is van, aki 
komoly pszichés zavarai miatt nem, vagy alig vonható terápiába. Egyetlen gyermek pedig a szülő 
teljes érdektelensége miatt maradt ki. 
Júniusban a logopédiai protokoll szerint leszűrtem a 2016. május 31-ig ötödik életévüket betöltött 
középső csoportos óvodásokat. 
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Az eredmények alapján 11 gyermeket küldtünk komplex képességvizsgálatra a gyáli PMPSZ-hez. 
Azon kívül pszichés problémák miatt még további 2 gyermeket. 
A következő tanévben a szeptemberi szűrésre már csak azok a gyermekek maradnak, akik a nyár 
folyamán töltik be az ötödik életévüket. Így hamarabb kezdődhetnek a terápiák, illetve a vizsgálatot 
igénylő gyermekek is korábban részesülhetnek a megfelelő ellátásban. 
A szorosan vett munkaköri kötelességemen túl, többször is kezdeményeztem pszichés zavarokkal 
küzdő gyermekek szakorvosi-pszichológiai-gyógypedagógiai kivizsgálását, valamint a szülői, 
családsegítői konzultációt.  

Kapcsolattartás a partnerekkel 

Esetmegbeszélések az óvodapedagógusokkal 

Az óvodapedagógusokkal rendszeresen, előre egyeztetett időpontban tartottunk 
esetmegbeszéléseket. Év elején megbeszéltük a gyerekek nyelvi fejlettségét, beszédállapotát, tervet 
készítettem, amelyet háromhavonta kontrolláltam, kiegészítettem. 

Az év során folyamatosan konzultáltunk a terápiára járó gyerekek fejlődéséről, az aktuális 
feladatokról. 

 

Kapcsolattartás a Szülőkkel 

Az első szülői értekezleteken rövid tájékoztatást nyújtottam a szülők számára a munkámról. A 
későbbiekben fogadóóra keretében, előre egyeztetett időpontban, de gyakran spontán módon is 
megbeszéltük a felmerülő problémákat, nehézségeket, vagy az aktuálisan gyakorlandó feladatokat. 

Az óvodapedagógusokkal közösen törekedtünk arra, hogy a szülőket segítsük, támogassuk, ha kell, 
meggyőzzük olyan módon, hogy érezzék, a gyermek érdekében szükséges az adott lépéseket 
megtenni. A tanköteles korú gyerekek szüleivel az iskola előkészítés, iskolaérettség kérdéseiről 
beszélgettünk. 

A fogadóórán résztvevők nevét, időpontját, témáját, a megbeszélés eredményeit írásban rögzítettük- 

 

Fogadóórám: minden hónap első hétfője.  

 

Kapcsolattartás, együttműködés a fejlesztő pedagógussal 

Az intézményünkben főállású gyógypedagógus dolgozik. A munkánkat már a vizsgálatok idején 
összehangoltuk. Nyomon követtük, rendszeresen megbeszéltük azoknak a gyerekeknek a 
fejlesztését, akik logopédiai terápiára és képességfejlesztésre, illetve mozgásfejlesztésre is jártak. A 
nevelési év során építettünk egymás munkájára, megosztottuk egymással tapasztalatainkat, 
javaslatainkat megtartva a kompetencia határokat. 
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Kapcsolattartás a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének 
szakembereivel 

 Személyesen, telefonon gyakran konzultáltam az aktuális feladatokról, valamint a 
szakvélemények kapcsán felmerülő kérdésekről. Az általuk szervezett szakmai délutánokon, 
konferenciákon részt vettem, több kolleganőmmel együtt. 

 

Gyál, 2016. június 30.         

        Logopédus 
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ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ AZ ÓVODAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

 

 

 

Gyáli Tulipán Óvoda 

2015/2016. nevelési év 

 

 

 

 

 

Áttekintett időszak: 

2016.április 04. - 2016.június.19. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

           Imre Mária 

            Óvodapszichológus 
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Bevezető 

 A gyáli Tulipán Óvodában a nevelési év utolsó harmadában érkeztem, mint pályakezdő 

pszichológus. Elsőként az óvodapszichológusi munkakörre vonatkozó előírások és protokoll 

megismerését tartottam fontosnak, valamint tájékozódtam a kapcsolódó alapvető jogszabályi, 

törvényi előírásokról, és a munkámat segítő egyéb fő tudnivalókról. 

- Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe  

- Szabó Éva- N. Kollár Katalin- Hujber Tamásné (2015). A pedagógiai szakszolgálatokban 

végzett iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja 

- Tamás Márta és N. Kollár Katalin: Óvodapszichológus munkaköri leírás + szabályozások 

- Törvényi szabályozás: 20/2012. (VIII.31. EMMI rendelet 132.§ 

- Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz 

bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásához és kezeléséhez (2006) 

- Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária: Gyermekbántalmazás és 

elhanyagolás. Módszertani ajánlás tervezet 

- N. Kollár Katalin, Összeállítás a hatályos jogszabályokból (törvény, és miniszteri 

rendeletek) az óvoda-és iskolapszichológusokra vonatkozó részek 2014.szeptember 30. 

- BTM diagnózis protokoll javaslat 

- Balogh Anna (2011). Az óvodapszichológus munkamódszerei 

- Dehelán Éva (2009). A pedagógiai-pszichológiai prevenció lehetőségei az óvodában. 

- Porkolábné, Dr. Balogh Katalin és mtsai.(2009). Komplex prevenciós óvodai program 

- http://iskpszi.elte.hu/iskolapszichologiai-modszertani-bazis/tovabbkepzesek/letoltheto-

anyagok/ 

 

 Az óvodai tevékenységem összegzése 

 A gyermekekkel való munkát korábbi egyetemi gyakorlataim, valamint önkéntesi 

tapasztalataim (dadusi képzés egy Napközi-otthonos bölcsödében, óvodai és általános iskolai 

szakgyakorlatok, gyermekotthoni önkéntes nevelői munka) segítették, illetve folyamatosan 

tájékozódom az ide vonatkozó szakirodalmak, előadások és továbbképzési lehetőségek terén. 

 Munkaadóm kérésére elsőként két meghatározott csoportot látogattam meg. A csoportban 

való foglalkozás mellett a pedagógusokkal és a szülőkkel konzultációkat folytattam. Az 

http://iskpszi.elte.hu/iskolapszichologiai-modszertani-bazis/tovabbkepzesek/letoltheto-anyagok/
http://iskpszi.elte.hu/iskolapszichologiai-modszertani-bazis/tovabbkepzesek/letoltheto-anyagok/
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óvodapszichológusi tevékenység legfontosabb célja a prevenció és szűrés. Ennek megfelelően 

folytattam munkámat e két csoport illetve a további csoportlátogatásokon és a 

pedagóguskonzultációkon is. 

 A gyermekekkel kapcsolatos problémákat részben a pedagógusok részben pedig a szülők, 

jelezték. Első lépésként a probléma minél pontosabb meghatározására törekedtem. Az érintett 

gyermek megismerése, aktuális állapotának felmérése mellett a gyermek környezetének 

feltérképezése volt célom. Az állapotfelmérés/diagnosztika alapját a gyermek óvodai csoportban 

történő megfigyelése, a gyermekkel foglalkozó pedagógusok és már meglévő egyéb 

szakvélemények megismerése adta. A családi környezet megismerését a fejlődési anamnézis 

felvétele a szülőkkel történő első interjúk, illetve a pedagógusokkal együtt szervezett fogadóórák 

alapján történt. Mindezek után a gyermekekkel való kétszemélyes beszélgetések lehetőségét 

kívántam megteremteni a megfelelő pszichológiai intervenció megállapításához. Pszichológusi 

szoba hiányában ezek a beszélgetések az óvodai csoportszobában valósulhattak csak meg.   

 A megfelelő intervenció megválasztása a probléma jellegétől függően történik. Ezek: 

egyéni, vagy csoportos foglalkozások, nevelési tanácsadás a szülők részére, a pedagógusokkal 

történő konzultációk a csoporton belüli támogató lehetőségekről és módszerekről, a szülők és 

pedagógusok együttműködésének támogatása. Ezen módszerek legtöbbjét tudtam alkalmazni.  Az 

óvodapszichológiai tevékenység kompetenciáján kívül eső problémák észlelése során az óvodai 

team (fejlesztőpedagógus, logopédus), illetve az óvodavezetővel történt egyeztetést követően a 

problémás eseteket a megfelelő intézménybe irányítottuk (Nevelési Tanácsadó, illetve a 

Családvédelmi Központ). 

 A szülők elsősorban saját nevelési elveikkel, a szülői szerepükkel szembeni bizonytalanság, 

és a családi krízishelyzetekkel kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal kerestek meg. Ezekben az 

esetekben a szülőkkel való együttműködést és tanácsadási/krízisintervenciós folyamatot 

részesítettem előnyben a gyermekek vizsgálata és a velük való foglalkozás előtérbe helyezése 

helyett.  

 A gyermekellátó rendszer tagjaival való együttműködés érdekében felkerestem a Gyáli 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szociális – és Családvédelmi Központ, vezetőjét Tábit Saroltát. 

Konzultációt folytattam a szakszolgálat óvoda – iskolapszichológus koordinátorával Szatmáry 

Ildikót, aki a szakszolgálat ellátási területéhez tartozó intézmények pszichológusainak biztosít 

szupervíziót. Külső konzultációt folytattam a szakmában elismert szakemberekkel.  
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1. ábra. Óvodapszichológusi tevékenységem százalékos eloszlása heti 20 órás munkaidőre 
vonatkozóan 

 
 Az óvodapszichológushoz fordulás okai 
 Az óvodapszichológiai ellátásban részesülhetnek óvodapedagógusok, pedagógiai munkát 

segítő szakemberek (fejlesztőpedagógus, logopédus, pedagógus asszisztens, dajka), szülők, illetve 

családtagok is. Klienseim a gyermekek egészséges személyiségfejlődése és a nevelői munka 

támogatása céljából kereshetnek fel. 

 Az elmúlt 3 hónap során, mind az óvoda, mind a szülők részéről történtek felkérések. Az 

óvoda felől érkező jelzések elsősorban magatartási, viselkedési problémákra vonatkoztak (agresszió 

a társak felé, ellenkezés a pedagógusokkal szemben, szabálytudat kialakulatlansága, figyelemhiány, 

beilleszkedés nehézsége). A csoportos munka során olyan eseteket észleltem, melyekben 

szorongásos tüneteket, elmélyült játéktevékenység hiányát, máskor pedig az idegenhez való túlzott 

kötődést tapasztaltam. A pedagógusoknak a fenti nehézségek megoldásában nyújtottam segítséget.   
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2. ábra. Az általam meglátogatott óvodai csoportokat és a pedagógusokat érintő pszichológiai 
tevékenységim százalékos eloszlása az óvodai csoportok bontásában 

 
 A szülők jelzéseiben az alábbi tünetek voltak jellemzőek: a szülővel szembeni ellenkezés, 

agresszió, testvérféltékenység, szorongás. A tünetek hátterében leggyakrabban a családi rendszer 

zavarai, határok, szabályok, szerepek hiánya, testvér születése, szülő és nagyszülő közötti 

generációs ellentét, vagy válás, haláleset rajzolódott ki.  

 Feltűnően sok a következetlen nevelési gyakorlatot folytató szülő, a gyermekét egyedül 

nevelő szorongó anya. Találkoztam olyan esetekkel, amikor a gyerek magatartási problémája 

mögött a gyerek testi-lelki fejlődését veszélyeztető szülői bánásmód volt vélelmezhető. Gyakori, 

jelenség, ami számomra úgy tűnik, hogy a szülői saját minta hiányában alakult ki, hogy a szülők 

nem fektetnek hangsúlyt a gyermekekkel töltött szabadidő hasznos eltöltésére.  

 Intervencióim a szülőkonzultációk során a gyerekek érdekében a következő céllal történtek: 

a szülők kompetenciájának növelése, önismeretük fejlesztése, következetes nevelési elvek és 

módszerek átadása, a szülők közötti együttműködés támogatása, gyermekükkel való kapcsolatuk 

újrafelfedezése, a családi határok és a családon belüli szerepek újragondolása, az érzelmek 

kifejezésének és kezelésének támogatása. 

 A gyermekekkel való találkozások során azt tapasztaltam, hogy sok a szorongó gyermek. 

Ezeknek a gyermekeknek a környezetükben nincsenek olyan felnőttek, akik odafordulásukkal, 
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érzelmi ráhangolódásukkal segíteni tudnák őket saját és mások érzelmeinek megértésében. A 

jelenség nem függ össze a család szociális helyzetével. A csoportlátogatásimban szerzett 

tapasztalatim alapján elmondható, hogy a megfigyelt gyermekek összlétszámának negyedében 

legalább 1 probléma jelen van.  
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3. ábra. Az általam meglátogatott óvodai csoportokban a gyermeke negyede legalább egy 

problémával rendelkezik 

Terveim a következő nevelési évre  
 Az intézményben tudomásom szerint még nem működött hosszú távon óvodapszichológiai 

ellátás. Ezért terveim között elsőként szerepel az óvodapszichológusi munkakör bemutatása a 

kollégák számára. Szeretnék pedagógus kollégáim számára rendszeres előadásokat, és tréningeket 

tartani, olyan módszerekről, és pszichológiai ismeretekről, melyek segítik pedagógiai munkájukat, 

mind a gyerekekkel, mind pedig a szülőkkel való kapcsolattartás terén. Gondolok itt pl. az asszertív 

kommunikáció bemutatására, tréning megtartására, kiégés prevencióra, stb.  

 Óvodapszichológusi munkámban fontosnak tartom a rendszerszemléletű megközelítést, azt 

hogy a gyermekek pszichológiai jóllétét az őket körülvevő környezet határozza meg, amibe a 

családi és óvodai környezet egyaránt beletartozik. Az óvodában töltött első pár hónap tapasztalata 

azt mutatja, hogy égető szükség van a szülők körében tartott pszicho-edukációra. Terveim között 

szerepel a szülők számára, azok önkéntes részvételével tartott kiscsoportos beszélgető, 
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problémamegoldó találkozások, beszélgetések szervezése az aktuálisan felvetődő témák 

megvitatására. 

 Önmagam fejlesztése érdekében mind a pedagógiai, mind pedig a pszichológiai területen 

tervezem tanulmányaimat folytatni.  

 Munkám eredményessége az óvoda vezetőségével és az óvodai dolgozókkal való 

együttműködésen alapszik. Bízom abban, hogy az idei nevelési évben tanúsított hozzáállásom, 

szemléletem segíti a bizalom folyamatos épülését, s a vezetőséggel való folyamatos együttműködés 

az óvoda számára leginkább igényelt és a pszichológiai szakmai szempontokat is képviselő közös 

munkát tesz lehetővé. 

 

 

Gyál, 2016. július 1. 

           

 

             Imre Mária 

                                                                                                                   Óvodapszichológus 
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1.5 Az intézmény szabadidős tevékenységei 
Óvodán kívüli előadások, tanulmányi kirándulások, és óvodánk épületében szervezett 

műsorok: 

Program: Részvevők 
Őszi papírgyűjtés 10 csoport 
Tanulmányi kirándulás az almáskertbe Kiscsoportok 

kivételével 
valamennyi 

Óvodanyitogató, őszelő családi nap Egész óvoda 
Kiállítás aulánkban az Állatok Világnapjára Egész óvoda 
Zene Világnapjának megünneplése aulánkban Egész óvoda 
Nevelés nélküli munkanap Munkatársi 

Közösség 
Séta a kopjafához 8 csoport 
Nyílt délelőttök, szülők betekintenek az óvodai 
életbe 

10 csoport 

Budapest Bábszínházi látogatás I. ea. Bérletesek 
Nevelés nélküli munkanap Munkatársi 

közösség 
Adventi munkadélutánok valamennyi csoportban 10 csoport 
Mikulás járt az óvodában 10 csoport 
Óvodai gyermekkarácsony 10 csoport 
Budapest Bábszínházi látogatás II. ea. Bérletesek 
Összevont szülői értekezlet az iskolába készülőknek Tanköteles 

gyermekek 
Fogadóórák  10 csoport 
Ovifarsang Egész óvoda 
Nevelés nélküli munkanap Munkatársi 

közösség 
Húsvéti kiállítás aulánkban Egész óvoda 
Kiszebáb égetés 10 csoport 
Húsvéti locsolkodás a csoportban 10 csoport 
Nyílt délelőtt csoportokban 10 csoport 
Csoportfényképezés 10 csoport 
Budapest Bábszínházi látogatás III. ea. Bérletesek 
Szülői értekezlet 10 csoport 
Tavaszi papírgyűjtés Egész óvoda 
Nevelés nélküli munkanap Munkatársi 

közösség 
 Szereplés a Kertbarát Nyugdíjas Klubnál Cini Cini 
Zeneiskolások hangszer bemutatója óvodánkban Egész óvoda 
Anyák napja, évzáró, ballagás 10 csoport 
Látogatás azAdy Iskolába  Iskolába menők 
Élményszerző családi kirándulás  10 csoport 
Nemzeti Összetartozás Napja óvodánkban Egész óvoda 
Óvodai családi nap Egész óvoda 
Nevelés nélküli munkanap Munkatársi Közös 
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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. 

 
Külső szolgáltatók által tartott foglalkozások az óvodában 

Berczik Sára mozgásfejlesztő és tartásjavító 
torna 

32 gyermek 

Ovi Foci 29 gyermek 

Sakk 25 gyermek 

60 

 
 

 
Az egyik legnépszerűbb tevékenység a sakk, amely nemcsak szórakoztató, hanem logikai és 

matematikai gondolkodást is fejleszt! 
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1.6 Az éves munkaterv értékelése 
 

A 2015/2016 nevelési évre vonatkozó munkatervet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3.§ -ban 
leírt szabályok szerint készítettük el.  
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 működése 
 
Pedagógiai Program 
A 2015/2016. nevelési évet az átdolgozott Pedagógiai Program szerint kezdtük meg.  
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 
 A szülőket minden csoportban szülői értekezleteken tájékoztattuk a házirendben leírtakról. 
Fontosnak tarjuk, hogy óvodánk minden dolgozója ismerje a benne foglaltakat. Minden 
csoportszoba öltözőjének hirdető tábláján kifüggesztésre került. 
Nehézséget okoz betartásában:  

- hiányzások bejelentése, igazolása, a térítést nem fizetők esetében 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
Módosításra, kiegészítésre került a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelően. 
Tájékoztattuk a szülői szervezet tagjait, a nevelőtestületet munkatársi közösséget.  
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3. Személyi feltételek: 
 

3.1 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
Intézményünkben Mesterfokozatú pedagógus 2 fő 
Pedagógus II fokozatú       1 fő 
Pedagógus I fokozatban                                  17 fő 
Gyakornok                                                         4 fő 
 
Gyermekgondozási tartósan távol      4 fő 
 
Az idei 2015/16-os tanévben 2 fő sikeres minősítést kapott pedagógus II fokozatra 

2 fő gyakornoki fokozatból 2017 januártól átléphet a pedagógua I-e 
fokozatba. 

 
 
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: 
 Közigállás oldalon 
 Jófogás, profession.hu 
 Webes felületeken 
 Főiskolákon HÖK-ok segítségével 
 Elte Állásbörze 
 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. 
 

 
Eljárásrend:  
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 
Minden pedagógus a jogszabályi előírásnak megfelelően próbaidő kikötésével, illetve, ha szükséges 
gyakornoki idő kikötésével került alkalmazásba. 
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A gyakornokok mellé mentorokat jelöltünk ki. 
 
2015 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. 
 
3.3 Létszám és bérgazdálkodás 
 

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA                         2015-2016. nevelési év  
üres állások      

             

üres állás Szept. okt. nov. Dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. 

pedagógus üres üres üres üres üres üres üres üres üres betöltve betöltve betöltve

pedagógus-
helyettes üres üres üres üres üres betöltve betöltve betöltve üres üres üres üres 

karbantartó betöltve betöltve betöltve üres üres üres üres betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve

pszichológus üres üres betöltve betöltve üres üres üres betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve
pedagógia 
assz.-
helyettes betöltve betöltve betöltve üres üres betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve

pedagógus betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve üres 

dajka  üres üres üres üres üres betöltve betöltve betöltve üres üres betöltve betöltve

dajka  üres betöltve betöltve betöltve üres betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve

pedagógus- 
helyettes  betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve betöltve üres betöltve

 
 
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. 
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) 
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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 
2015 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. 
 
 
 
Óvodánk WEB-lapjának http://tulipanovoda.hu  karbantartásában külső segítséget veszünk igénybe 
szerződéses formában. 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.  
 
 

4. Tárgyi feltételek: 
 
4.1 Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága. 
 
Az épületben, a melegítő konyha és a hozzákapcsolódó helyiségek, a tornaszoba és szertár, folyosó, 
a kazánház, karbantartó helyiség, légtechnikai gépészeti terem, tisztasági festése elkészült. 
 
Az udvar másik oldalán is elkészült a gumialjzat alatt a betonozás, illetve csere. Nagy szükség 
volt rá, mert a hepe - hupás felületen többször előfordult a roller kerék beszorulása, kisebb esések, 
horzsolások. 

http://tulipanovoda.hu/
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Megvalósult, a szülők kérésének megfelelően, a parkolók vízelvezetésének megoldása, valamint 
bővítette a város vezetése a parkolóhelyeket. 
A szülők köszönetét továbbítom a város vezetősége felé. 
Az óvoda parkjának takarékos locsolását az idei évtől a megvalósult fúrtkút biztosítja. 
 
Beszerzések, javítások 
Gyáli Tulipán Óvoda 
 
2015/2016 nevelési év 
 
Hó Kisértékű Nagyértékű Szakmai Szolgáltatás 
Szeptember 0 0 0 0 
Október 0 0 0 0 
November 11 db 

vegyszertároló 
– 446 024,- 

0 Tányérok 
2x30db 
Bögre 30db 
Pohár 30 db – 
65 583,- 

Udvari játékok 
felújítása  - 
160 274,- 

December 2 db Bekeverő 
csaptelep –  
184 658,- 

0 15 db védőruha 
– 
75 850,- 

0 

Január 0 0 0 0 
Február 0 0 0 0 
Március Zászlók 3 db – 

40 259,- 
0 0 0 

Április 3 db klíma – 
519 600,- 
10 db Cd 
lejátszó – 
274 945,- 
Videokamera 
+SD kártya –  
54 990,- 
Ütvefúró –  
23 990,- 

   

Május  1 db szertár 
szekrény – 
505 460,- 

0 0 

Június  Zászlók 3 db – 
40 259,- 

0 0 0 

július 0 0 0 Erősáramú 
elektromos 
rendszer 
tűzvédelmi 
mérési 
jegyzőkönyv  - 
45 000,- 

augusztus 0 0 0 0 
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Valamennyi használónak és a fenntartónak köszönjük az odafigyelő gondoskodást, közös értékünk 
óvását. 
 
 
 
 
4.2 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, 
tanulást segítő eszközök 
 
2015 Karácsonyra fejlesztő játékok vásárlása a csoportokba 100 000,- Ft értékben. 
Vizuális eszközök  beszerzése 10. csoport részére. 
Az étkezéshez szükséges edények pótlásai. 

 
 

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 
 
Két kollégánk végzi a mentor képzést, szeptembertől két kollégánk vezetőképzésben vesz részt. 
 
 
Tulipán Óvoda, nevelő testülete Nevelésnélküli munkanapon szervezett továbbképzésen vettek rész 
külső szakértő felkérésével. 
 
Továbbképzésen részt vevők 2015/2016 nevelési év 
 
Pedagógus neve Végzettség kredit  Intézmény neve 
Kunovicsné Földi 
Anna 

Szakvizsgázott 
pedagógus 
mentorpedagógus 
szakterületen 

120  Eötvös József 
Főiskola Baja 

Fekti Imréné Szakvizsgázott 
pedagógus 
hagyományismeret 

záróvizsga Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola 

Sipos Ágnes A Nyelvlökéses 
nyelés elmélete  és 
gyakorlatorientált 

30 óra  Hangfordító és Hiba-
doki Bt 
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terápiája 
Szekrényesi Tamásné Tevékenység és 

személyiségfejlődés 
60 óra SZORT BTüö 

Tóth Ferencné              Népi Játék néptánc 
módszertan az 
óvodában és az 
általános iskolában 

30 Örökös Oktatási 
Stúdió 

Székely Beáta Zöld Óvoda 
koordinátor 

30 óra Humusz Ház 

Baloghné Horváth 
Katalin 

Fejlesztő, 
differenciáló 
pedagógiai területen 
ped. szakvizsgára 
felkészítő  

1. 2. félév Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola 

Tóth Anna Fejlesztő, 
differenciáló 
pedagógiai területen 
ped. szakvizsgára 
felkészítő  

1. 2. félév Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola 

Nevelőtestület tagjai Közúti 
Közlekedésbiztonsági 
Akcióprogram 
közlekedésbiztonsági 
képzés 

 Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 
Nemzeti Közlekedési 
Hatóság 

 
 
 
 
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: 
 
Egyre sikeresebben kezdeményeznek a kollégák kiállításokat. Idén a néphagyomány 
tehetséggondozó műhely szervezésében valósult meg új kezdeményezéskén, 
 
Új játék eszköz készítését javasolta Sz. Tné. Az udvaron került kialakításra a mezítlábas sétáló. 
 
A gyermekvédelmi felelős havi rendszerességgel hívott össze munkaértekezletet. 
 
Nagy sikerűnek bizonyult az idei évben a munkaközösségi foglalkozások, amelynek keretén belül 
fejlesztő játékokat készíthettek az óvó nénik, amit saját csoportjaikban a mindennapokban 
alkalmazhattak a gyermekekkel való foglalkozásokban. 
 
 
 
6. Gyermekvédelmi munka áttekintése 

 

6.1.Statisztikai adatok a Gyáli Tulipán Óvodába járó gyermekekről. 

 

 
Statisztikai adatok jellege 

 
2015.  

Szeptember / fő 
 

 
2016. 

Január / fő 
 

 
2016. 

Május 31. / fő 
 

Óvodánkba járó gyermekek 
száma 

 
253 

 
251 

 
256 

Csoportlétszám 
Átlagosan 

 
25 

 
25 

 
26 

 
Hátrányos helyzetű 

 
3 

 
7 

 
7 

Halmozottan Hátrányos 
Helyzetű 

 
25 

 
20 

 
15 

 
Nagycsaládos 

 
71 

 
75 

 
80 

Tartós beteg 4 4 6 
 

Rendszeres gyermekvédelmi 
 

32 
 

39 
 

43 
Átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vett gyermek 
 
2 

 
3 

 
3 

SNI gyermek 2 5 6 
Gyermekét egyedül nevelő 

szülők száma 
 

28 
 

29 
 

30 
Pedagógiai vélemények 

kiadása 
-Nevelési Tanácsadó felé 
-Szakértői Bizottság felé 

-Bíróság felé 
-Egyéb hivatalos szerv felé 

 
 
 
5 

 
 
 

7 
 

 

 
 
 

22 
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Gyámmal rendelkező gyerek 

 
4 

 
5 

 
7 

Megtett jelzés a gyermekjóléti 
szolgálat felé 

 
5 

 
2 

 
9 

Kért segítségek formája 
 
 

- Írásos módon történő segítségkérés 
- Fogadóóra 
- Értekezleten való szóbeli segítségkérés 

A Gyermekjóléti szolgálattal 
való kapcsolattartás, 
együttműködés minősége 

(pedagógiai kérdőív alapján) 

 
 
 
 

 
Nem kielégítő 

 
 

 

 
Nem kielégítő 

 
 

A kért segítségek formája: 

 

- Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás, konzultáció, javaslatok kérése 

- Óvodai pszichológussal, fejlesztőpedagógussal való információ megosztása, cseréje 

- Csalássegítés 

- Életvezetési tanácsadás 

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. 

- Csoportlátogatások, óvodapedagógusokkal való konzultációk. 

- Szakmaközi értekezleteken való részvétel. 

- Kapcsolattartás a védőnői hálózattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

- Gyermekvédelmi adatlapok rendszeres vezetése a csoportokban. 

- Hiányos, vagy rendezetlen ruhaneműk pótlása illetve cseréje, szülői adományok szétosztása. 

- 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. 

- Intézményen belüli Gyermekvédelemmel kapcsolatos értekezlet, konzultáció. 
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- Jelzőrendszer tagjaként jelzések megírása, leadása. 

- Fogadóóra.  

A felmerült gyermekvédelmi esetek jellege: 

- Higiéniai szokások kialakítása, segítségnyújtás 

- Tanácsadás 

- Ápolatlan, koszos, hiányos ruházatú gyermekek segítése  

- Gyermekbántalmazás 

-Bírósági beidézések válófélben levő szülők 

 

Az idei nevelési évben szerencsére ritkábban találkoztunk a fejtetűvel. Köszönhető ez a szülők 

higiénés szokásainak és a pedagógusok körültekintő munkájának.  

Még mindig több gyerek szorul rá a ruhái pótlására. Szakadt, koszos, dohos ruháikat szülői 

felajánlások által igyekeztünk cserélni. Idén nagyon sok ruha felajánlás érkezett, több alkalommal 

tudtam nagyobb mennyiségű fiú és lány ruhácskáknak rászoruló gazdát keresni.  

Az elmaradt, későn beérkező vagy hiányos igazolások most is okoztak problémákat. Véleményem 

szerint az óvónők határozottabb fellépése viszont segített abban, hogy ritkábban merüljenek fel ezek 

a problémák. Szeretném a szeptembertől az ilyen típusú eseteket minimalizálni. Szülői 

értekezleteken kiemelten felhívom a szülők figyelmét az igazolások behozatalára és az étkezés 

lemondásának fontosságára. 

 

A kapcsolattartás, az együttműködés jellemzése a jelzőrendszer tagjaival, kiemelten a 

Gyermekjóléti Szolgálattal: 

 

 Óvodánkba az előző nevelési évben havi rendszerességgel látogatott el a Gyermekjóléti 

Szolgálat egyik munkatársa. Ezen alkalmakon konzultáltunk vele a nálunk felmerülő esetekről, 

problémákról. Az idei nevelési évben erre nem volt lehetőségünk, de nem szerettük volna a 

hagyományt megszakítani. A kolléganőkkel továbbra is havi rendszerességgel összeültünk és 

beszélgettünk a gyermekvédelmi esetekről csoportjainkban. Ezek a megbeszélések kötetlen 

formában zajlottak. Az aktuális törvényi változásoknak néztünk utána majd csoportról csoportra 

mentünk és mindenki elmondta tapasztalatait, felvetette kérdéseit. Minden alkalommal egy – 

egy csoportból minimum egy óvodapedagógus jelent meg az értekezleten, így minden csoportot 

képviselt valaki. Gyakran az óvónőkhöz a fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus is 

csatlakozott, így az ő véleményüket is meghallgathattuk, segítséget kérhettünk. Véleményem 
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szerint nagyon jól működött ez a rendszer, szívesen vettek részt rajta a kolléganők és osztották 

meg gondolataikat. A következő nevelési évben is szeretném, ha havonta legalább egy ilyen 

megbeszélést tudnánk tartani. 

 Úgy érzem, hogy a kollégák egyre komolyabban veszik a jelzőrendszer tagjának 

köztelezettségeit. Többször kerestek meg, mesélték el aktuális, csoportjukban felmerülő 

problémáikat és kérdezték, hogy ezek jelzés értékűek e, vagy mit tehetnek ellene.  

 Mivel az elmúlt nevelési évben a Gyermekjóléti Szolgálatból nem tudtak ellátogatni 

hozzánk munkatársak, ezért őket nem tudtuk bevonni mindennapi történéseinkbe. Jelzés esetén 

foglalkoztak az adott problémával, viszont a felénk való visszajelzés többször is elmaradt, vagy 

hiányos, tömör válaszokat kaptunk csak.  

 

Elért eredmények: 

 

 A kollégák, nyitottabb szemmel járnak, jobban igyekeznek odafigyelni a gyermekvédelmi 

jellegű esetekre. Kértek csoportlátogatást, privát megbeszéléseket, ahol hatszemközt beszélhettük 

meg az adott eseteket.  

 Igyekeztem folyamatosan tájékoztatni mindenkit a törvényi változásokról és szigorításokról, 

így talán jobban odafigyelt mindenki a gyerekekre.   

 A havi rendszerességgel meghirdetett konzultációkra mindig megjelent a csoportból 

legalább egy személy. A megbeszélések alatt senki nem ült csendben, mindenki felszólalt, 

tanácsokat kért és adott. Igyekeztem egy kicsit mindenkit megmozgatni és úgy érzem hasznosnak is 

találták. 

 Úgy érzem, hogy a pedagógus kollégák kevésbé tartanak a jelzések leadásától, a gyerekek 

érdekeit tartják szem előtt, nem azt, hogy nekik esetleg hátrányuk származhat ebből. Például egy 

szülő felháborodik a jelzés miatt.  

Hiányosságok, problémák: 

- Pár alkalommal jelezték felém kolléganők, hogy a gyermeknek nincs megfelelő ruházata. 

Előfordult, hogy a váltóruha hiányzott, vagy szakadt, koszos volt a ruha illetve nem felelt 

meg az időjárási viszonyoknak. Szerencsére a felajánlásokból ezeket a ruhaneműket tudtuk 

pótolni. A szülőknek mindig jelezték a pedagógusok a ruhaproblémákat, ők pedig javarészt 

másnapra pótolták vagy cserélték a nem megfelelő ruházatokat. 

- Az igazolások időben való behozatala és az igazolások kitöltése még mindig problémát okoz 

a legtöbb csoportban. Az előre megírt igazolásminták viszont beváltak, visszaszorították a 
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nem beérkezett igazolások számát. Szeretném, ha ez még inkább javulna a következő 

nevelési évben. 

 

 

 

Javaslatok, ötletek a következő nevelési évre: 

 

- Minden évben minimum három alkalommal adok ki a kolléganőknek adatlapokat, melyeket 

a hátrányos helyzetű gyermekekről kell kitölteniük. Általában 1 – 1,5 hét áll 

rendelkezésükre, hogy kitöltve visszaadják nekem az adatlapokat. Rendszeresen előfordul, 

hogy elfelejtik, késve hozzák vissza, vagy nekem kell előkeríteni a papírokat. Az idei évtől 

mindig egy értekezlet alkalmával fogom ezeket az adatlapokat kiadni és ott lesz alkalmuk a 

kolléganőknek kitölteni, majd az értekezlet végén visszakérem őket, így nem kell kutatnom 

utánuk.  

- Szeretnék több kolléganőt magammal vinni a szakmaközi értekezletekre, konferenciákra, 

hogy többen képviseljük óvodánkat és ők is első kézből hallhassák az aktualitásokat.  

 

 

Gyál, 2016. augusztus 10.    

…………………………………… 

                                   Csikós Fanni  

                              Gyermekvédelmi felelős 
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7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 
7.1 A Nevelőtestület szakmai, közösségi rendezvényei: 
 
Két munkaközösséget hoztunk létre, mindkettő elvégezte az előzőekben megtervezett feladatokat. 
 
- munkaközösségi beszámoló- 

 
A munkaközösség célja: 
 
A gyerekek fejlődésének elősegítése olyan eszközök használatával, amelyek elkészítésében, 
„testre” szabásában a pedagógusok aktívan közre működnek, így ők is megmutathatják 
kreativitásukat, bővíthetik szakmai ismereteiket az egyéni fejlesztés és differenciálás témakörében. 
A munkaközösség célja megvalósult. 
 
Megvalósult munkaközösségi bemutatók: 

1. A bemutatót tartotta: B.-F. L. 
A bemutató időpontja: 2015. november 2. 
A bemutatón részt vett: minden csoportból egy óvodapedagógus 
A bemutató játékai:  
- tojástartós logikai játék 
- sudoku több változatban 
- térbeli, síkbeli tájékozódás gyakorlása játékosan 

 
A játékok a következő képességterületeket fejlesztik: 

- finommotorika, vizuo-motoros koordináció 
- figyelemkoncentráció 
- téri-, síkbeliorientáció 
- logikai, aritmetikai gondolkodás 
- a gondolkodás további területei (analízis-szintézis, csoportosítás, rendszerezés, 

összehasonlítás, problémamegoldó és divergens gondolkodás) 
- szabálykövetés 

A pedagógusok a játékok gyerekek közötti használata után a következő tapasztalatokról 
számoltak be: 
A kiscsoportosokkal a tojástartós és a sudoku játék leegyszerűsített változatát próbálták ki, 
játszották. A játékszabály magyarázata kapott egy mesés jelleget mindkét esetben, ami 
tapasztalatunk szerint segítette a gyerekek érdeklődésének felkeltését, a szabályok megértését. A 
tojástartós játékot a gyerekek és saját ötleteink alapján a játék további variációit is kipróbáltuk pl. 
párok kialakítása azonos színekből.  
Néhány próbálkozás után voltak, akik már segítségnyújtás nélkül is tudták a szabályokhoz igazodva 
játszani. 
A sudoku játékot folyamatos segítségnyújtás és rávezető kérdések segítségével értették meg a 
gyerekek, pl. „Ha már itt van a piros alma és a sárga alma, milyen színű alma nincs még a 
kertünkben?” 
A középső és nagycsoportokban a játékok magyarázata, közös kipróbálása után sokan már önállóan 
is tudták használni. Az egyik középső csoportban a tojástartós játékok a gyerekek 50%- a önállóan 
játszotta, a többiek, több-kevesebb segítséget igényeltek. A sudoku játék különösen népszerű volt. a 
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mértani formás változatot a gyerekek 70% kis segítséggel ki tudta rakni, néhányan önállóan. Az 
egyszerűbb almás változatot a gyerekek 90% jól oldotta meg. 
A nagycsoportosok között is kedvelt játékok lettek. A sudoku szabályára a legtöbben önállóan is 
rájöttek. A negyedik éve óvodába járó gyerekek számára az alapjátékok már nem voltak fejlesztő 
hatásúak, nehezítéseket kellett kitalálni hozzájuk. 
 

2. A bemutatót tartotta: Sz. T.né 
A bemutató időpontja: 2015. december 7. 
A bemutatón részt vett: minden csoportból egy óvodapedagógus 
A bemutató játékai:  
- békák a lapulevélen 
- állatkirakó 

 
A játékok a következő képességterületeket fejlesztik: 

- finommotorika, vizuo-motoros koordináció 
- figyelemkoncentráció 
- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet 
- auditív figyelem, emlékezet 
- téri-, síkbeli orientáció 
- logikai gondolkodás 
- számfogalom, matematikai alapismeretek alkalmazása 
- szabálykövetés 

 
A pedagógusok a játékok gyerekek közötti használata után a következő tapasztalatokról 
számoltak be: 
Az állatkirakó elsősorban kis- és középső csoportos gyerekeknek készült. a gyerekek szívesen 
játszottak vele. Az állatok árnyékainak összeillesztése közben gyakorolták a színeket, alakult a 
formaérzékük, figyelemkoncentrációjuk is. 
A békás játék már a számfogalom kialakítását, matematikai alapfogalmak (több, kevesebb, 
ugyanannyi) ismeretét, ezek gyakorlását segítette elő, elsősorban nagycsoportosokkal, esetleg 
középsősökkel játszották a pedagógusok. Nagyon kreatív, érdekes játék a gyerekek számára a 
matematikai ismeretek bővítésére. 
 

3. A bemutatót tartotta: S. Á. 
A bemutató időpontja: 2016. január 18. 
A bemutatón részt vett: minden csoportból egy óvodapedagógus 
A bemutató játékai:  
- anyanyelvi játékok 
- artikulációs gyakorlatok játékosan 

 
A játékok a következő képességterületeket fejlesztik: 

- figyelemkoncentráció 
- auditív észlelés, érzékelés 
- auditív diszkriminálás 
- hallási figyelem, emlékezet 
- artikulációs izomtónus fejlesztés 
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- hangok tudatosítása 
- szókincsbővítés 
- nyelvi kompetenciák 

 
A pedagógusok a játékok gyerekek közötti használata után a következő tapasztalatokról 
számoltak be: 
Az anyanyelvi és kommunikációs játékok a fejlesztő hatásokon túl a pedagógusok számára további 
lehetőségeket is kínálnak. A közös játéktevékenységben közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a 
gyerekek nyelvi és kommunikációs kompetenciáiról.Többször is eljátszhatók, így az ismeretek, 
jártasságok, készségek mélyebben rögzülnek. Lehetőséget adnak a differenciált, személyre szabott 
fejlesztésre, az egyéni bánásmódra. 
A légző gyakorlatok és az artikulációs izomtónus fejlesztése minden korosztályú gyermek számára 
nagyon hasznosnak bizonyult. 
A nagycsoportos gyerekek közötti tapasztalatok: Mondókákat mondtuk szótagolva, a beszédritmus 
váltásokkal (lassabban, gyorsabban), így fejlődik a ritmusérzék, beszédtempó, artikuláció. A 
szövegmondást összekapcsolhatjuk a hangerőváltás gyakorlásával.Az ütemezést, a váltásokat 
kopogással segítettük. 
 
 

4. A bemutatót tartotta: Kné. F. A. 
A bemutató időpontja: 2016. február 22. 
A bemutatón részt vett: minden csoportból egy óvodapedagógus 
A bemutató játékai:  
- esernyős kislányok 
- arc, test kirakó 

 
A játékok a következő képességterületeket fejlesztik: 

- finommotorika, vizuo-motoros koordináció 
- figyelem 
- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet 
- testkép, testséma kialakítása, testrészek ismerete, funkciói 
- színek ismerete 
- téri-, síkbeli orientáció 

 
A pedagógusok a játékok gyerekek közötti használata után a következő tapasztalatokról 
számoltak be: 
A testséma kirakó játék sokféleképpen variálható, elsősorban a kisebbeknek, és azoknak a 
középsősöknek készült, akiknél még a testséma kialakulása folyamatban van, testrészek és 
funkcióinak ismerete még nem megfelelő. Az igényes szép képek vonzották a gyerekeket, 
motiválták őket a feladatok helyes megoldásában. 
Az esernyős kislányok feladatmappa is több lehetőséget rejtett magában, a játékos fejlesztést 
illetően. A színes esernyők összehasonlítása, a kislányok ruházatával néhány nagyobb gyereknek is 
kihívást jelentett. Nagyon szépen kivitelezett, kreatív játék. 
 

5. A bemutatót tartotta: Bné H. K. 
A bemutató időpontja: 2016. április 4. 
A bemutatón részt vett: minden csoportból egy óvodapedagógus 
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A bemutató játékai:  
- kinder-logikai játék 
- fonalkukac 
- „iglu” célba fújó játék 

A játékok a következő képességterületeket fejlesztik: 
- finommotorika, vizuo-motoros koordináció 
- figyelemkoncentráció 
- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet 
- téri-, síkbeli orientáció 
- logikai, aritmetikai gondolkodás 
- a gondolkodás további területei (analízis-szintézis, csoportosítás, rendszerezés, 

összehasonlítás, problémamegoldó kauzális gondolkodás) 
- szabálykövetés 

 
A pedagógusok a játékok gyerekek közötti használata után a következő tapasztalatokról 
számoltak be: 
Több csoportban mind a három játékkal nagyon szívesen játszanak a gyerekek, önállóan, napi 
szinten többször használják.  
A nagycsoportosok közül sokan a kinder logikai játék szabályainak megismerése, gyakorlása után 
már taktikáztak is.  
A „iglu” célba fújó játék során a helyes levegővételre, a kifújt levegő helyes irányítására is figyelni 
kellett, ez kiscsoportban még többeknek gondot okozott. Az célbafújó játék a nagyobbaknál is a 
kedvencek közé tartozott, olyannyira, hogy többen otthonra is elkészítették a szüleikkel. 
A fonalkukac játékkal fejlődött a gyerekek finommotorikája és a szem-kéz koordinációja. Ez játék 
inkább a kiscsoportos és a középső csoportos korú gyerekek körében volt népszerű. A színek 
szerinti, méret szerinti csoportosítást is lehetett gyakorolni. Megfigyelhető volt, ki az, aki tudja 
használni a csipeszt, ki az, akinek még a nehézséget okoz.  
 
A munkaközösségi alkalmak tapasztalatainak összegzése: 
Az óvodapedagógusok rendszeresen, lelkesen vettek részt a munkaközösség munkájában. A 
bemutatókra a kolléganők lelkiismeretesen, alaposan készültek, a játékok elkészítéséhez  szükséges 
eszközöket biztosították, vagy előre jelezték mivel készüljünk. A játékkészítő alkalmak nagyon jó 
hangulatban teltek. Sok tapasztalatot tudtak a kolléganők megosztani egymással a csoportjukban 
használt saját ötletes játékokról, fejlesztési lehetőségeikről.  
A visszajelzések minden tekintetben pozitívak voltak, mind a pedagógusok, mind a játékokat 
használó gyerekek részéről. Több csoportban tapasztaltam, hogy rendszeresen használják a közösen 
készített játékokat. Felmerült az igény ennek a munkaközösségnek a folytatására, vagy hasonló 
munkaközösség kialakítására a jövőben is.  
Munkaközösség vezetőként én is nagyon hasznosnak láttam a tevékenységünket, és örömmel 
tapasztaltam a kolléganők motiváltságát. 
 
 
Gyál, 2016. július 28.                                                                             Balogh-Fehér Lili 
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7.2. Játék munkaközösség év végi beszámoló 
2015-2016 Nevelési év 

 
 
Munkaközösség célja: 
- Szakmai tudásunk bővítése. 
- Egymástól való tanulás tapasztalatcsere. 
- Beszélgetések, szakmai viták közben önbizalmunk erősítése. 
- Segítő szakanyagok, gyűjtemények készítése önmagunknak és munkatársainknak. 
 
Kitűzött 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 működés: 
Innovációra való fogékonyság, befogadás, motiváltság. 
Fontos az önképzés, egymástól való tapasztalatok elfogadása. 
Segítő szakirodalmi anyagok.  
 
 
Kitűzött 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.  
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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. 
 
 
 
7.3. 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 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, annak ellenére, hogy a meghirdetett papírgyűjtésből csoportonként 
befolyt összegeket minden évben megkapja az adott csoport szülői közösség képviselője, aki 
aláírásával igazolja az összeg átvételét. További tapasztalatok. A szülők egy része semmilyen 
csoportos rendezvényre nem akarja a gyermekét engedni, inkább ezeken a napokon otthon tartja a 
gyermeket. 

 
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.  

 

 

 

 

 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

79 

Gyáli Tulipán Óvoda 

 

 79 
 

Éves beszámoló 
 

A Zöld Óvoda  
és  

Madárbarát Óvoda  
projektek megvalósulása  

a 2015/2016-os  
nevelési évre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Koordinátor: Székely Beáta 
  óvodapedagógus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

80 

80 

Megvalósult eredményeink, fejlesztéseink a 2015/2016-os nevelési évben:  
 
 

Mindhárom felvállalt feladat, melyet a Zöld Óvoda cím elnyerése esetén vállalt intézményünk 
(Madárbarát Óvoda cím elnyerése, konyhakertek kialakítása, komposztáló elhelyezése, használata) 
megvalósult. Az intézmény külső homlokzatán elhelyezésre kerültek a Zöld Óvoda és a Madárbarát 
Óvoda plakettek.  
 
Zöld jeles napok 

 Takarítási világnap – ehhez kapcsolódóan papírgyűjtést szerveztünk, ami sikeresen 
megvalósult, a bevételt csoportonként a karácsonyi ajándékok megvásárlására, eszközök 
bővítésére fordították 

 Állatok világnapja – hagyományos intézményi kiállítás a gyermekek és szüleik által 
készített állatokat ábrázoló alkotásokból, sok esetben újrahasznosított alapanyagokból 

 Víz világnapja – csoportos szinten megvalósuló projektek 
 Föld napja – a konyhakertek és a virágos kertek szépítése, palánták, magok ültetése, 

valamint csoportos szinten megvalósuló projektek  
 Éves szinten második alkalommal megrendezésére kerülő papírgyűjtés az óvodában, 

melyen szintén rengeteg papírt gyűjtöttünk a szülők segítségével. Bevételét a tavaszi 
kirándulás költségeinek csökkentésére fordították a csoportok.  

 Madarak és fák napja – csoporton belül megvalósuló projektek 
 
Terep-foglalkozások 

 Hagyományainkhoz híven idén szeptemberben is 8 csoport látogatott el a helyi 
almáskertbe, ahol a gyerekek maguk szüretelték az almát hátizsákjaikba.  

 A TeSzedd Önkéntes szemétszedési akció immár harmadik alkalommal valósult meg 
óvodánkban, melyen több mint 50-en vettek részt. Célunk az intézmény környezetének 
megtisztítása, szülők, gyerekek és kollégák figyelmének felhívása a környezetünk 
védelmére.  

 Csoportok tanulmányi kirándulása a természetbe (Szigethalom, Budakeszi, Ócsa, 
Veresegyháza, Piliscsév, stb.) 
 

Erősségeink 
Minden csoportban maradéktalanul megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a madarakról 
való gondoskodás a téli időszakban. Ebben az évben rengeteg borsót, retket, újhagymát és 
paradicsomot szüreteltek azok, akik időben elültették a palántákat, magokat és gondot fordítottak a 
kertek gondozására, locsolására. Csoport szinten megvalósult az újrahasznosítás (papír, palack, 
guriga, kupak, stb.). 
 
Innovációk 
A komposztáló edény kihelyezése és használatba vétele megtörtént. A csoportokban gyümölcsevés 
után maradó zöldség-gyümölcs hulladékát, héját ide helyezik el a dadus nénik a szemetes helyett. 
Az intézményben keletkező szerves hulladék (fűnyírás, gazolás, metszés) mennyisége azonban 
meghaladja a komposztáló befogadó képességét, ezért a kéthetente, városi szinten gyűjtött zöld 
hulladékba is kerül a szerves hulladékból.  
Gyálon kiosztásra kerültek a szelektív hulladékgyűjtő edények, melynek ürítését havonta végzik. 
Az ez idő alatt összegyűlt hulladék sajnos még meghaladja az edény méreteit, de igyekszünk 
csökkenteni a havonta összegyűlő szemét mennyiségét.  
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Több olyan eszköz beszerzése megvalósult, ami hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek környezeti 
nevelését még izgalmasabbá tegyük. Beszerzésre kerültek távcsövek, nagyítók, madárhang CD-k, 
madárbarát-kert táblák. Az eszközöket a koordinátoron keresztül vehetik igénybe a pedagógusok 
szeptembertől.  
A konyhakerteket a csoport jeleivel ellátott fa táblákkal szeretnénk megjelölni, ezek készítése 
folyamatban.  
Karbantartóink által mezítlábas park kialakítása is folyamatban van az óvoda udvarán.  
 
Lehetőségek az elkövetkező évekre 
Szeretnénk egy olyan térképet és hozzá kapcsolódó könyvet létrehozni, melyben nyomon 
követhetjük az óvodánkban található fák-bokrok fejlődését: egyfajta tanösvény kialakítása lenne a 
cél. A fák leveleit, terméseit, törzsük mintázatának rajzát, gyermeki rajzokat helyeznénk el a 
könyvben, ami mindenki számára hozzáférhető és tovább bővíthető lenne. A fák névtáblával történő 
ellátása hasznos lenne, hogy mindenki számára megismerhetővé váljanak az esetleg kevésbé 
közismert fafélék is. A fákra kihelyezett odúkat táblával jelölnénk, amin az odúban költő madarakat 
ismerhetjük meg. A projekt keretein belül Süntanya, Darázsgarázs, Rovarlakótelep, Lepkecsalogató, 
Békavár, Veréblakótelep, Denevérodú, valamint további madárodúk és itatók, dúcetetők 
kihelyezése lenne a cél.  
Fűszerkert kialakítása a konyhakerten belül, olyan évelő és hasznos gyógynövényekkel, melyek 
használatát a gyerekekkel közösen is kipróbálhatnánk (körömvirág, levendula, kamilla, citromfű, 
stb.). 
2017-ben újra kell pályáznunk a Zöld Óvoda címért, lejár a 3 éves címhasználat.  
 
Nehézségek, gyengeségeink az elmúlt évben 
Néhány csoportnál csak tavasz végén kerültek beültetésre a konyhakertek, ami betudtató a késői 
fagyoknak, vagy a 3 éves korosztályú csoportnak. Ezekben a kertekben már nem volt alkalmuk a 
gyerekeknek megfigyelni a növekvő zöldségeket.  
A nyári időszakban kevésbé valósult meg a konyhakertek gondozása. Többször előfordult, hogy a 
zöldségek kiégtek, a földet nem locsolták, a termést nem szüretelték le időben. Szeretnénk, ha a 
kertek gondozásáról ilyenkor a nyitós dadus nénik, vagy karbantartók gondoskodnának napi 
rendszerességgel, hiszen a kertművelés csak akkor valósulhat meg, ha mindenkinek közös ügye, 
célja.  
Többször előfordult, hogy a komposztálóba olyan gyümölcsök héja került, ami nem bomlik le. A 
probléma jövőbeni elkerülése miatt szükséges lehet többszöri alkalommal is elmondani, akár 
táblákon is figyelmeztetni a felhasználókat, mi kerülhet bele a komposztedénybe, és mi nem.  
 
Gyermekek fejlesztésében elért pozitív változások 
Minden csoport - már a 3 éves korosztály is az életkoruknak megfelelő szinten - nagy lelkesedéssel 
vesz részt a kerti munkákban: magok ültetése, palántázás, locsolás, de a gazolás, a zöldségek 
növekedésének napi ellenőrzése, termények betakarítása, kóstolása is örömmel tölti el a gyerekeket. 
A nagyobbak már felelősi rendszerben etetik az állatokat, versengenek, ki segítsen locsolni az 
óvónőknek. Pontosan emiatt fontos, hogy pedagógusként milyen példát mutatunk, milyen mintát 
adunk át a gyermekeknek, s általuk talán a szüleiknek is.  
 
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 állatait, vizsgálják a fűben talált 
rovarokat.  
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10 csoportból 7-ben található akvárium, vagy terrárium: a gyerekek a pedagógusokkal közösen 
gondoskodnak az állatok etetéséről, tisztántartásáról. A téli és nyári időszakban a szülők segítségét 
is igénybe veszik, akik szívesen vállalják az állatok felvigyázását. Egyre több visszajelzést kapunk 
az otthoni felelős állattartásról.  
 

 Napocska csoport: akvárium halakkal 
 Napraforgó csoport: akvárium halakkal 
 Őzike csoport: akvárium halakkal, terrárium ékszerteknősökkel 
 Csillag csoport: terrárium szárazföldi teknőssel 
 Maci csoport: terrárium ékszerteknőssel 
 Delfin csoport: terrárium szárazföldi teknőssel 
 Virág csoport: terrárium ékszerteknőssel 

 
A csoportokban szelektíven gyűjtjük a szemetet: külön tesszük a papírhulladékot, illetve a kinti 
kukákba helyezzük a fel nem használt műanyag palackokat. A szülőktől firkapapírt kap szinte 
minden csoport: olyan papírt, aminek az egyik oldala még használható.  
A szelektíven gyűjtött hulladék elszállításában nagy segítséget jelent, hogy havonta gyűjtik a 
városban a házak, intézmények elől a kihelyezett szemetet, kéthetente pedig a zöld hulladékot. Több 
csoportban megvalósult a fel nem használt ivóvíz gyűjtése, locsolás céljából történő 
újrahasznosítása.  
 
Az idei évben ismét madár költött az egyik kihelyezett B - típusú odúban. A madarakat megfigyelni 
sajnos nem tudtuk, de a fiókák hangját meghallgattuk a gyerekekkel.  
 
 
 
 
Gyál, 2016. augusztus 9.       Székely Beáta 
óvodapedagógus, koordinátor 

 

 
 

8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 

 

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. 
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 Éves beszámoló a 2015/2016 - os tanévben beküldött rajzpályázatokról  
A beszámolót készítette: A. E. M. 
Az év során számos rajzpályázati felhívást tettem közzé a Gyáli Tulipán Óvoda csoportjai között. 
 
Pályázat címe  Pályázat kiírója  Pályázó 

csoportok  
 Pályázaton részt 

vett gyermekek 
száma  

„Így közlekedünk az 
óvodába, iskolába”  

Közép – Európai 
Biztosítok 
Egyesülete  

Delfin csoport   

Őzike csoport   1 gyermek  
Napocska csoport   3 gyermek  
„Környezetünk 
jövője” A csodálatos 
kukásautó  

Fővárosi Közterület 
felügyelet 
Zártkörűen működő 
Nonprofit Rt.  

Delfin csoport   2 gyermek  

„Zöld erdőben, 
zöldmezőben”  

Hagyományok Háza  Őzike csoport   1 gyermekcsoport  

„Óperenciás 
meseillusztrációs 
rajzpályázat”  

AGORA – 
Művelődési és 
Sportház  

Napocska csoport   4 gyermek  

                                     
Delfin csoport  

 5 gyermek  

                                     
Őzike csoport  

 4 gyermek  

Népmese illusztráció  Hagyományok Háza  Delfin csoport  8 gyermek  
„Rajzolj egy 
bohócot” 

 Magyar 
Bohócdoktor
ok 
Szövetsége  

 
 
 
 
3 csoport 

                

Összesen:          :                32 gyermekrajz  
 
 
 
 
Biztonságos Óvoda elnyerése 
 
 „Biztonságos Óvoda” címmel pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 
Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével.  
A pályázat célja a gyermekeket érintő legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretátadás 
támogatása, valamint az óvodai nevelési programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági 
módszertan és oktatási segédletek megismertetése az intézményekkel, óvodapedagógusokkal.” 1 

A Biztonságos Óvoda pályázatából kifolyó mintafoglalkozás a Delfin csoportban valósult meg 
2016. május 26. –án. A csoport 28 fős létszámú, melyből 19 gyermek 2016 szeptemberében 
megkezdték tanulmányaikat Gyálon és Budapesten az általános iskoláiban. 
 

                                                 
1 Élet Úton honlap: http://www.eletuton.hu/cikkek/biztonsagosovoda2016  

http://www.eletuton.hu/cikkek/biztonsagosovoda2016
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A pályázat elnyerése és a mintafoglalkozás megtartása illetve megtekintése után az óvoda kapott 
Ovi jogsit, a jogsiba érvényes matricát, tájékoztató füzeteket és elismervényt, hogy a Gyáli Tulipán 
Óvoda elnyerte a Biztonságos Óvoda címet.  
 
Az Ovi jogsikat a tavaszi családi napon osztottuk ki a gyermekeknek, ahol a közlekedési 
szabályokat, biztonságos közlekedést tűztük ki témánknak. A családi napon a tanultakat a 
gyermekek hasznosíthatták és jutalmul a jogosítványba összegyűjthették a matricákat. A családi 
napunkon vendégként és vendégelőadóként meghívtuk a gyáli Rendőrség képviseletét, akik rövid 
bemutató és beszélgetés során megerősítették a gyermekekben az óvodában tapasztaltakat és 
pontosították az ismereteket. 
 
Feladat: A pedagógiai Programba beilleszteni a biztonságos közlekedésre nevelés módszertani 
eljárását. 
 
Az óvodai Alapítvány Kuratóriumi tagságának, székhely változásának hivatalos bejegyzése 
megtörtént. 
Minden eddigi adat, illetve a bankszámla, hivatalos átadásra került. 
 
9. Kapcsolatok más intézményekkel 
 
Iskolai közösségi szolgálat: Együttműködési megállapodást kötöttünk több középiskolával. A  6 
diák az érettségihez kötelező 50 órás közösségi munkájukat teljesítheti 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. Ők 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: 2016. 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: Ősszel 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 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. 
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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.  
 

 Kapcsolattartás a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének 
szakembereivel 

 Személyesen, telefonon gyakran konzultálnak gyógypedagógusaink, az aktuális 
feladatokról, valamint a szakvélemények kapcsán felmerülő kérdésekről. Az általuk 
szervezett szakmai délutánokon, konferenciákon részt vettek, több kollegával együtt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Intézmény neve Gyáli Tulipán Óvoda 
Címe: 2360 Gyál Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771                           Intézményi Beszámoló 2015/2016. év 
  
 

86 

86 

 

 
 

10. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: 
 
 
A GYÁLI TULIPÁN ÓVODA  nevelőtestülete: 100….. %-os arányban, a 2016.augusztus 22.-én és 
23-án kelt nevelőtestületi határozata alapján, a 2015/16. nevelési év beszámolóját elfogadta. 
 
 
Kelt: Gyál, 2016. augusztus 28. 
 
 
 
Kápolnásiné Sági Andrea  
intézményvezető 
 
 
 
 
A Tulipán Óvoda irattárában  514/1, 514/2 iktatási számú jegyzőkönyv található. 
 A fenntartó megismerte és elfogadta 2015/2016 nevelési év beszámolóját………… 
A képviselő testület…………………….. sz. határozatával elfogadta 
 
 
 
 
 
Kelt: ………………………….…, 201. …………………. 
…………………………….  
fenntartó 
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        Tárgy: Javaslat a Gyáli Ady Endre Általános 
Iskolában egy tanterem berendezésére 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

A 67/2016.(III.31) sz. önkormányzati határozat alapján sikeresen elkészült a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában a 
kísérleti jelleggel megvalósított „Smart School” informatikai rendszer, amely 2 tanteremben került első ütemben 
kialakításra. 
 
Az iskola fenti modern feltételeket mindenben kielégítő használatához szükséges még egy további terem megfelelő 
bútorozása. 
 
Az iskola bútorait korábban az ALEX Fémbútor Kft. szállította. A fenti tanterembe szükséges bútorokat szállításához 
beadott árajánlatok alapján szintén ők a legkedvezőbbek, a mellékelt ajánlat alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Gyál Város Önkormányzata 2016. évi többlet adóbevételeinek terhére a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
egy tanteremének bútorozásához 565 321,- Ft+Áfa összeget biztosít. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 09. 
 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2016. október 5. 
 
  Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
 
  
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Árajánlat 
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BP-793/2016

Alex Fémbútor Kft Kiadta: Szegedi László

2072 Zsámbék Magyar u. 21-23 Telefonszám: 06 20 314 20 87

11893389-2-13 E-mail cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

S.sz. Termék megnevezése Műszaki parméterek Termék fotó Db Nettó egységár (Ft) Kedv.
Kedvezményes nettó 

egységár (Ft)

Kedvezményes nettó 

összesen (Ft)

1.
Négyzetcsővázas tanulóasztal 2 

személyes    NCSA2-LK

Fém váz RAL 8016 barna színben, táskaaksztóval, 

asztallap laminált bútorlap ???? színben, 

kerekített , füzettartó polc, ?.kcs

16 12 510 12% 11 009 176 144

2. Erősített tantermi szék  ESZ-567
Fém váz RAL 8016 barna színben, rétegeltlemez 

ülő- és hátlap, ?.kcs
32 5 410 15% 4 599 147 168

3. Tanári íróasztal  T-IA
120x68x75 cm, laminált bútorlap korpusz ??? 

színben, zárható szekrénnyel
1 34 240 15% 29 104 29 104

4. Kárpitozott szék  TE-ISZ1
Fém váz fekete színben, kárpizozott ülő- és 

hátlap C73 szürke szövettel
1 7 490 6% 7 041 7 041

5.
Klasszikus polcos szekrény 2.                              

SZ-013

120x90x43 cm, laminált bútorlap korpusz ???? 

színben, 2 osztott polccal, biztonsági zárral
2 26 390 15% 22 432 44 864

6. Puzzle asztal hullám  PAH-160
Fém váz/szintezhető lábak RAL 9006 ezüst metál 

színben, laminált asztallap ???? színben, 160x80 

cm 
2 33 820 12% 29 762 59 524

7. Puzzle asztal hullám  PAH-160
Fém váz/szintezhető lábak RAL 9006 ezüst metál 

színben, laminált asztallap vir.cseresznye 

színben, 160x80 cm 
2 33 820 12% 29 762 59 524

8. Erősített tantermi szék  ESZ-567
Fém váz RAL 9006 ezüst metál színben, 

rétegeltlemez ülő- és hátlap, ?.kcs
8 5 410 10% 4 869 38 952

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.

06 70 339 25 74 ; 06 29 544 131

vitez.peter@gyal.hu

Köszönettel vettük érdeklődését termékünk iránt, amelyre ezúton küldöm ajánlatunkat:

Ajánlatkérő megnevezése:

Ajánlatkérő címe:  

Tisztelt Vitéz Péter! 

Árajánlat száma: 

Ajánlatadó megnevezése:

Ajánlatadó címe:  

Adószáma: szegedi.laszlo@alexbutor.hu  ; budapest@alexbutor.hu

mailto:vitez.peter@gyal.hu
mailto:szegedi.laszlo@alexbutor.hu
mailto:szegedi.laszlo@alexbutor.hu
mailto:szegedi.laszlo@alexbutor.hu
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9. Szállítási díj
Nettó 150.000 HUF rendelés alatt 6.000.- + Áfa, felette 

3.000.- + Áfa
1 3 000 3 000

565 321 Ft
152 637 Ft

717 958 Ft

2016.10.16

Jótállási idő: 1 év

Szállítási határidő: Az előleg beérkezésétől számítva 30 - 35 munkanap

Fizetési feltétel:

Területi Képviselő

Az ajánlat érvényes:

Megjegyzés: A bútorlap és váz színt valamint a korcsoportot kérjük megadni! A teljes bruttó vételár előreutalása 

esetén további +2% kedvezmény a termékek árából!

Teljesítés helye: Gyál, Ady Endre utca 20.

Kedvezménnyel csökkentett nettó összesen:

Áfa összege:

Bruttó végösszeg:

50% előleg, a fennmaradó összeg szállításkor készpénzben vagy a szállítás előtt 

átutalással

A bruttó ár (végösszeg) 27 %-os ÁFA-t tartalmaz!

Zsámbék, 2016.10.06.

Megrendelés esetén kérjük, hivatkozzon az ajánlat sorszámár a, illetve a pontos gyártási és számlázási adatokat szíveskedjen megadni! (szállítási, számlázási név-cím-adószám, telefonszám, bútorlap szín ). 

Megrendelése előtt kérjük, ellenőrizze a megrendelt darabszámokat, a tévesen megrendelt termékeket nem áll módunkban visszahozni, azokat kiszámlázzuk a megrendelőnek. Az ajánlatban nem szereplő további

feltételeknél a hatályos ÁSZF szabályozása szerint kell eljárni.

Alex Fémbútor Kft.

Szegedi László  0620 314 2087



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál vasútállomás felújítása és 
környezetének megújítása tárgyában 
együttműködési megállapodás megkötésére a 
MÁV Zrt. –vel 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemrég megvalósult Gyál-felső vasútállomás felújítás és környezetrendezés sikeres együttműködését folytatva 
Gyál Város Önkormányzata a MÁV Zrt.-vel közösen tervezi Gyál vasútállomás felvételi épületének és 
környezetének megújítását. 
 
Ennek érdekében 2016.04.05-én a MÁV Zrt. illetékes képviselőinek részvételével közös bejárás keretében 
egyeztetés került lebonyolításra a helyszínen. 
 
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a munkálatok és az azt megelőző tervezés érinti a felvételi épületet, a 
MÁV Zrt. kezelésében lévő területeket, beleértve a bekötő földutat, a vágányok- és a peronok két oldalán 
található zöldterületet és a hozzájuk tartozó közműveket. 
 
A MÁV Zrt. illetékesei ismertették, hogy az épület felújítását a MÁV Zrt. bonyolításában és költségén kívánják 
megvalósítani, a tervezési munkákat, és a zöldfelület rendezését pedig Gyál Város Önkormányzata végezhetné el 
a Képviselő-testület döntése alapján. 
 
A felek egyetértenek abban, hogy a fentiek megvalósításához az Önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti 
együttműködés szükséges, melyet egy mindkét fél számára elfogadható megállapodás keretében lehet 
megfelelően szabályozni.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet 
megvitatását követően hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyál Város Önkormányzata együttműködési 
megállapodást köt a MÁV Zrt.-vel a Gyál állomás felvételi épületének és környezetének megújításával 
összefüggő feladatok ellátása tekintetében a mellékletben foglalt megállapodás tervezete szerint.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 

Gyál, 2016. október 05.  
 
 
 
 

        Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
Melléklet: Megállapodás-tervezet 
 



  Ikt.sz.: 44802/2016/MAV 
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
székhely:       1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54‐60.; 
cégjegyzéket vezető bíróság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 
cégjegyzékszám:    01‐10‐042272; 
statisztikai számjele:    10856417‐5221‐114‐01; 
adószám:      10856417‐2‐44; 
képviseli:      Tokaji Róbert, műszaki felügyeleti és technológiai igazgató 
  Vizi Tibor Zsolt, műszaki lebonyolítási igazgató 
 
(a továbbiakban: MÁV Zrt.) 
 
másrészről  
 
Gyál Város Önkormányzata 
székhely:      2360 Gyál, Kőrösi út 114. 
törzskönyvi azonosító:    730370 
KSH számjele:       15730370‐8411‐321‐13 
adószáma:       15730370‐2‐13 
képviseletében:     Pápai Mihály polgármester 
 
(a továbbiakban: Önkormányzat)  
 
(MÁV Zrt. és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, 
az alábbi feltételek mellett. 
 
Gyál  Város  Önkormányzata  kiemelt  feladatnak  tekinti  a  Gyál  vasútállomás  és  környezetének 
megújítását.  

 
Felek  egyet  értenek  abban,  hogy  Gyál  állomás  felvételi  épületének,  és  az  állomási  környezetnek 
felújítása Felek együttműködésében valósulhat meg, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Kertépítési kiviteli terv elkészíttetése 

1.1. Az Önkormányzat vállalja saját forrásból saját lebonyolításban a Magyar Állam tulajdonában és 
a  MÁV  Zrt.  vagyonkezelésében  lévő,  Gyál  4266/6  helyrajzi  számú,  a  felvételi  épülettől  a 
peronok  végpontjáig  húzódó,  a  mellékelt  helyszínrajzon  bejelölt  területre  vonatkozó 
kertépítési kiviteli tervek elkészíttetését, legkésőbb 2017. július 31‐ig. 

1.2. A  MÁV  Zrt.  vállalja  az  érintett  szakszolgálatok  részéről  a  kertépítési  terv  készítésének 
szakaszában az Önkormányzat által megbízott tervezővel az együttműködést oly módon, hogy 
az Önkormányzat e tárgyban történő megkeresésére 15 napon belül  írásban válaszol, vagy az 
Önkormányzat megkeresésétől  számított  30 napon belüli  időszakra  egyeztetést hív össze. A 
Felek  vállalják,  hogy  a  dokumentált  egyeztetést  követően,  az  egyeztetésen  elhangzottaknak 
megfelelően 30 napon belül eleget tesznek az ott kezdeményezett módosításoknak.  

1.3. A MÁV Zrt. vállalja, hogy az egyeztetéseken megbeszélteknek megfelelően elkészült kertépítési 
kiviteli terveket, azok rendelkezésre bocsájtásától számított 30 napon belül jóváhagyja. 

1.4. Az Önkormányzat vállalja az elkészült, MÁV Zrt. által  jóváhagyott tervek alapján a kertépítési 
munkák  saját költségén  történő kivitelezését azzal, hogy a MÁV Zrt.‐vel  szemben  semmilyen 



jogcímen  semmiféle  igényt  nem  érvényesít  a  tervezés  és  megvalósítás  költségei 
vonatkozásában. A munkálatok elvégzése után az érintett területek fenntartásáról a MÁV Zrt. 
illetékes  szervezeti  egysége  (jelenleg  a  Pályavasúti  Területi  Igazgatóság  Területi 
ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztály Budapest) gondoskodik.  

1.5. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az általa végzett kivitelezési munkák csak a MÁV Zrt. 
által  jóváhagyott  tervek  alapján,  a  MÁV  Zrt.  belső  utasításai,  szakszolgálatai  által 
meghatározott  feltételek  betartása  mellett,  a  MÁV  Zrt.‐vel  megkötött  beruházási 
megállapodás alapján végezhetők. 

2. Felvételi épülettel kapcsolatos tervek elkészíttetése 

2.1. Az  Önkormányzat  vállalja  saját  forrásból  és  lebonyolításban  a  Gyál  4266/6  helyrajzi  számú 
ingatlanon  található  állomás  felvételi  épület  átalakításának  építési  engedélyezési‐  és  kiviteli 
tereinek  elkészíttetését  legkésőbb  2017.  május  31‐ig..  A  tervezési  határ  a  felvételi  épület 
homlokzati falainak külső síkja. 

2.2. A MÁV  Zrt.  vállalja  az  érintett  szakszolgálatok  részéről  az  építési  engedélyezési‐  és  kiviteli 
tervek  készítésének  szakaszában  az  Önkormányzat  által  megbízott  tervezővel  az 
együttműködést,  oly módon,  hogy  az Önkormányzat  e  tárgyban  történő megkeresésére  15 
napon belül írásban válaszol, vagy az Önkormányzat megkeresésétől számított 30 napon belüli 
időszakra Felek közötti egyeztetést hív össze. Felek vállalják, hogy a dokumentált egyeztetést 
követően, az egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően 30 napon belül eleget tesznek az ott 
kezdeményezett módosításoknak.  

2.3. Az Önkormányzat  vállalja  az  elkészült  tervdokumentáció  térítésmentes  átadását  a MÁV  Zrt. 
részére, azzal, hogy engedélyezi azok díj‐ és költségtérítési igény nélkül történő felhasználását 
Gyál állomás felvételi épület átalakítási és felújítási beruházási munkáihoz, különös tekintettel 
a szükséges engedélyek megszerzésével, valamint azt követően a közbeszerzési és kivitelezési 
eljárásokkal  kapcsolatban.  A  térítésmentes  átadás  Általános  Forgalmi  Adó  terhét  az 
Önkormányzat viseli. 

Az Önkormányzat  jelen megállapodás aláírásával akképp nyilatkozik, hogy az átadandó tervek 
felhasználási  jogaival  rendelkezik,  és  azokon  harmadik  személynek  nem  áll  fent  olyan 
jogosultsága, amely a MÁV Zrt. (illetve az általa megbízott közreműködők) általi felhasználást 
korlátozná vagy kizárná, és az ennek megsértésével okozott károkat köteles a MÁV Zrt. részére 
megtéríteni. Az Önkormányzat vállalja, hogy harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó 
igényének felmerülése esetén a közvetlenül fellép a MÁV Zrt. jogos érdekei védelmében. 

2.4. A  MÁV  Zrt.  vállalja  az  elkészült  tervek  alapján  2018  augusztusáig  az  épület  beruházási 
munkáinak elvégzését és a  jogerős használatba vételi engedély megszerzését, amennyiben a 
jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció legkésőbb 2017 májusában átadásra kerül. Amennyiben 
az átadás csak későbbi időpontban valósul meg, beruházás elvégzésével kapcsolatos vállalás is 
arányosan meghosszabbodik. 

3. A tervek esetleges hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, 
amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt  jogok 
gyakorolhatók.  Ilyen  tartalmú  igényérvényesítés esetén az Önkormányzat vállalja, hogy a MÁV 
Zrt.‐vel szorosan együttműködve, közvetlenül fellép a tervezővel szemben. 

4. Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  a  kivitelezési munkák  bármely  okból  történő meghiúsulása, 
elmaradása  esetén  a  MÁV  Zrt.‐vel  szemben  semmilyen  jogcímen,  semmiféle  igényt  nem 
érvényesít. 

5. Jelen megállapodás 2. számú mellékletét képezi a „Gyál állomás  felvételi épület és az állomási 
környezet  felújítása, megújulása  –  tervezett  átfutási  idő”  tárgyú  dokumentum,  amely  alapján 
Felek vállalják, hogy az együttműködés munkaanyagaként részletes ütemtervet dolgoznak ki.  



6. Az  Önkormányzat  megismerte  és  elfogadja  a  MÁV  Zrt.  Etikai  Kódexét 
(http://www.mavcsoport.hu/mav‐csoport/etikai‐kodex), az abban foglalt értékeket a jogviszony 
fennállása  alatt magára  nézve mérvadónak  tartja.  Kijelenti,  hogy  vitás  eset  felmerülésekor  a 
MÁV  Zrt.  által  lefolytatott  eljárásban  együttműködik  a  vizsgálókkal. Vállalja,  hogy  a MÁV  Zrt. 
nevében  eljáró  személy(ek)  Etikai  Kódexet  sértő  cselekményé(ei)t  jelzi  a  MÁV  Zrt.  által 
működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

7. A  Felek  vállalják,  hogy  nem  tanúsítanak  olyan  magatartást,  mellyel  egymás  (vagy  kapcsolt 
vállalkozásaik)  jogos  gazdasági  érdekeit  veszélyeztetnék.  Ide  tartozik  a  megállapodás 
megkötésétől  a  Felek  (vagy  kapcsolt  vállalkozásaik)  munkajogi  állományába  tartozó 
munkavállalók  közvetett  vagy  közvetlen  foglalkoztatása  is.  Ennek  biztosítása  érdekében  az 
Önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  megállapodással  összefüggésben,  annak 
teljesítése során sem a MÁV Zrt.‐nél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő 
alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe 
a MÁV Zrt. előzetesen  írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak 
minősül  és  az  Önkormányzatot  a  Ptk.  szerinti  kártérítési  felelősség  terheli.  A  rendelkezés 
betartását a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni. 

8. Felek bizalmasan kezelik, és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem adnak át harmadik 
személy számára olyan adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve a másik 
fél  szolgáltatott  a  megállapodással  kapcsolatosan,  akár  a  megkötést  megelőzően,  akár  a 
megállapodás  időtartama  alatt  vagy  megszűnése  után,  kivéve,  ha  az  adat  vagy  információ 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály vagy hatósági, bírósági határozat írja elő. 

Az  Önkormányzat  felelős  azért,  hogy  alkalmazottai,  alvállalkozói,  egyéb  közreműködői  jelen 
rendelkezés tartalmát megismerjék, és annak eleget tegyenek. 

Felek megállapodnak, hogy a MÁV Zrt. és annak  többségi befolyásával működő  leányvállalatai 
közötti információ‐átadás nem minősül a fenti rendelkezés megsértésének. 

9. Jelen megállapodásban nem  szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatályos 
magyar jogszabályok az irányadók. Jelen megállapodásból származó bármilyen jogokkal és/vagy 
kötelezettségekkel  kapcsolatos  vitás  kérdéseiket  a  Felek  megpróbálják  békés  úton,  egymás 
között  rendezni.  Ennek  eredménytelensége  esetén minden  felmerülő  vita  tekintetében  Felek 
alávetik magukat a Pp. szerint illetékes bíróság döntésének. 

10. Jelen együttműködési megállapodás kizárólag írásban módosítható. 

11. Jelen  megállapodást  felek  elolvasták,  a  felek  az  abban  foglaltakat  mindenre  kiterjedően 
megismerték,  annak  tartalmát,  rendelkezéseit,  jogkövetkezményeit  közösen  értelmezték,  azt 
megértették  és magukra  nézve  kifejezetten  elfogadták.  Felek  kijelentik  továbbá, hogy  a  jelen 
megállapodás  szövegezését egyértelműnek és érthetőnek  találják, annak  tartalma nem  sérti a 
jóhiszeműség  követelményét  és  nem  tér  el  a  Felek megállapodásától,  s minden  tekintetben 
összeegyeztethető  a  megállapodás  tárgyával  és  rendeltetésével,  az  abban  foglaltakat 
indokoltnak  tartják,  s  ezért,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  elolvasást  követően 
helybenhagyólag írták alá. 

Az Önkormányzat jelen megállapodást aláíró képviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény  (a  továbbiakban: Ptk.) 3:31. §‐ára  is különös  figyelemmel a  jelen megállapodás aláírásával 
kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen megállapodás vonatkozásában 
képviseleti  joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy  jóváhagyáshoz kötve. Ha 
az Önkormányzat nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel 
szemben, akkor jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a 
szükséges  jóváhagyást  megszerezte,  illetve  a  korlátozás  nem  terjed  ki  a  jelen  megállapodás 
megkötésére  és  aláírására. A  szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  az  esetleges  korlátozás megszegéséből 
eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.‐vel szemben nem hatályos és annak 
semmilyen következménye a MÁV Zrt.‐t nem terheli. 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex�
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 Tárgy: Javaslat forgalomszabályozási intézkedés 

bevezetésére az Ady Endre utcában. 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Ady Endre utca Széchenyi István utca kereszteződésnél, az Ady Endre utcában a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kiépítette, meghosszabbította a járdát a Széchenyi utcáig. A kiépítést követően 
az útpadkán és a járdán parkoló gépjárműveket tapasztaltunk felfedezni. Az útpadkán parkoló gépjárművek 
akadályozzák a busz közlekedését, valamint a kereszteződés beláthatóságát is korlátozzák, amely balesethez 
vezethet, továbbá a járdán történő parkolás a járda sérülését okozhatja és a gyalogos közlekedést is korlátozza. 
 
A járda állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 
javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát az intézkedés bevezetésére. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady Endre utca páratlan oldalán, a Széchenyi István utca 
kereszteződésnél 50 méter távolságik terjedő, a KRESZ 60. ábra szerinti „Megállni tilos” tábla kihelyezését 
rendeli el a jelzőtábla alatt az útpadkán történő megállási tilalomra utaló kiegészítő táblával.  

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Polgármester 
 
A előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság     
 
A előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
 
Gyál, 2016. október 10. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Intézmények részére pénzeszköz 
átadására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az idei évi jogszabályi és egyéb változások továbbra is igen nagy tehet róttak mind az intézményekben, mind 
pedig a Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalókra. Ennek elismerése érdekében szeretnénk a munkában 
részt vevő dolgozók részére másfél havi illetménynek/bérnek megfelelő juttatást adni az év végén. 
 
Az előzetes számítások alapján a bérmegtakarítás összege nem nyújt fedezetet a másfél havi jutalom és 
járulékainak kifizetésére. Kivételt képez ez alól a Városi Egészségügyi Központ. 
 
A jutalom és járulékainak kifizetéséhez szükséges adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
A táblázat adataiban a bérmaradvány összege előzetes számítások alapján került meghatározásra, amely a 
tényleges teljesítés alapján változhat. 
 
 

Jutalom Járulék Összesen

Önkormányzat 2 884 170 0 2 271 000 613 170 2 884 170
Polgármesteri Hivatal 30 402 562 16 800 000 10 710 679 2 891 883 13 602 562
Összesen: 33 286 732 16 800 000 12 981 679 3 505 053 16 486 732

Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 4 401 439 1 700 000 2 127 117 574 322 2 701 439
Bóbita Bölcsőde 7 085 711 6 200 000 697 410 188 301 885 711
Tulipán Óvoda 16 945 264 8 500 000 6 649 814 1 795 450 8 445 264
Liliom Óvoda 14 644 111 5 000 000 7 593 788 2 050 323 9 644 111
Tátika Óvoda 20 627 912 3 700 000 13 329 065 3 598 847 16 927 912
Intézmények összesen 63 704 437 25 100 000 30 397 194 8 207 243 38 604 437

Városüzemeltetési Nonprofit Kft 21 956 924 0 17 087 100 4 869 824 21 956 924

Iskolák 8 248 900 0 5 500 000 2 748 900 8 248 900

Város Összesen: 127 196 993 41 900 000 65 965 974 19 331 019 85 296 993

Jutalom kifizetéséhez szükséges forrásJutalom és 
járulék 

összege
Bérmaradvány

 
 
 
Már a 2016. szeptember havi adatok alapján az látszik, hogy eddig 150 millió Ft többlet adóbevétel keletkezett 
az eredeti előirányzathoz képest. A többlet adóbevétel megoszlása: 25 millió Ft építményadó, 125 millió Ft 
iparűzési adó. Az építményadó többletbevétel terhére biztosítható a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 
jutalma és járulékai, eleget téve az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) 
önkormányzati rendelet 23. §-ban foglalt feltételeknek. 
Javasoljuk, hogy fenti intézmények részére a másfél havi jutalom kifizetéséhez szükséges forrást a többlet 
adóbevételek terhére biztosítsa a Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. a 2016. évi többlet adóbevételek terhére biztosítja az alábbi intézmények részére jutalom kifizetéséhez a  
táblázat szerinti szükséges forrást, amelyet a tényleges adatok tükrében módosítani szükséges. 



 
 

Jutalom Járulék Összesen

Önkormányzat 2 884 170 0 2 271 000 613 170 2 884 170
Polgármesteri Hivatal 30 402 562 16 800 000 10 710 679 2 891 883 13 602 562
Összesen: 33 286 732 16 800 000 12 981 679 3 505 053 16 486 732

Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 4 401 439 1 700 000 2 127 117 574 322 2 701 439
Bóbita Bölcsőde 7 085 711 6 200 000 697 410 188 301 885 711
Tulipán Óvoda 16 945 264 8 500 000 6 649 814 1 795 450 8 445 264
Liliom Óvoda 14 644 111 5 000 000 7 593 788 2 050 323 9 644 111
Tátika Óvoda 20 627 912 3 700 000 13 329 065 3 598 847 16 927 912
Intézmények összesen 63 704 437 25 100 000 30 397 194 8 207 243 38 604 437

Városüzemeltetési Nonprofit Kft 21 956 924 0 17 087 100 4 869 824 21 956 924

Iskolák 8 248 900 0 5 500 000 2 748 900 8 248 900

Város Összesen: 127 196 993 41 900 000 65 965 974 19 331 019 85 296 993

Jutalom kifizetéséhez szükséges forrásJutalom és 
járulék 

összege
Bérmaradvány

 
 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2016. október 5. 
 
 
 
 
        Pápai Mihály 
        Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőinek 
jutalmazására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft javadalmazási szabályzatát a Tisztelt Képviselő-testület a 
189/2010. (VIII.26.) sz. határozatával fogadta el. A szabályzat II. 1. sz. pontja szerint „A Társaság ügyvezetői (vezető 
tisztség viselői ) munkaviszonyának létesítése, módosítása illetve  megszüntetése, javadalmazásának (ideértve  
valamennyi díjazást, illetve juttatást) megállapítása, esetlegesen az Mt. 3. § (6) bekezdés szerinti szerződés kötése az 
alapítói jogokat gyakorló, egyszemélyi tag a Gyál Város Önkormányzat Képviselő testülete kizárólagos – át nem 
ruházható - hatáskörébe tartozik.” 
 
A Kft egy igen nehéz de sikeresnek mondható év nagy részén van túl. A korábban meglévő feladatai mellett jó 
színvonalon működteti az általános iskolákat. Zsigovits Gábor ügyvezető irányításával a városüzemeltetési feladatok 
ellátása magas színvonalon működik. 
Sikeresen lezajlott a Liliom Óvoda építése, felújítása, befejeződött a műfüves pálya építése, a Bartók Óvoda felújítása, 
bővítése, az intézmények felújítása, a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az Ady Endre Általános iskolában a Smart 
Scool rendszer kiépítése, a pályázatok elszámolása, amelynek lebonyolításában Donhauzer Ádám jelentős szerepet 
vállalt. 
 
A Kft javadalmazási szabályzatában foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Donhauzer Ádám és 
Zsigovits Gábor ügyvezetők részére kéthavi munkabérüknek megfelelő összeg, azaz 1.050.000-1.050.000,- Ft, jutalom 
kifizetéséhez járuljon hozzá. 
 
A kifizetéshez szükséges forrás – 2.100.000,- Ft jutalom + 598.500,- Ft járulék, összesen: 2.698.500,- Ft - a 2016. évi 
többlet adóbevételekből finanszírozható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. Donhauzer Ádám a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezetője részére 1.050.000,- Ft, valamint 

Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére 1.050.000 Ft 
összegű jutalom kerüljön kifizetésre, amelynek kifizetéséhez összességében szükséges 2.698.500,- Ft összeget a 
2016. évi többlet adóbevételek terhére biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2016. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2016. október 5. 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Pápai Mihály polgármester úr 2016-ban is folytatta lendületes város- és közösségépítő munkáját. 
 
A 2016. évi bérmaradványból és többlet adóbevételekből lehetőség nyílik jutalom kifizetésére az önkormányzati 
intézményekben és az Önkormányzatnál is, melynek terhére javaslom, hogy Polgármester urat hat havi 
illetményének megfelelő összegű (523.500,- Ft*6), azaz bruttó 3.141.000,- Ft jutalomban részesítse a Képviselő-
testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek elfogadására.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

a.) Pápai Mihály polgármestert bruttó 3.141.000,- Ft összegű jutalomban részesíti. 
b.) a jutalom összegének és járulékainak fedezetét a 2016. évi többlet adóbevétel terhére biztosítja. 
c.) felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a jutalom összegének folyósításáról. 
 
Határidő:  2016. december 16. 
Felelős:  Jegyző  
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2016. október 5. 
 
           
 
 
 

Erős József  
          alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

          Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
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