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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. február 27-én döntött a T. Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások 
rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: GyépR.) elfogadásáról, melyet 2020. április 1-től úgy módosított, hogy Gyáli Iskolakezdési 
Program elnevezéssel támogatásban részesíti azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket, akik Gyálon 
működő intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai tanulói jogviszonyt, vagy nem gyáli 
intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él.  
 
Figyelemmel arra, hogy a GyépR nem tartalmaz határidőt az iskolakezdési csomagok átvételére, ellenben a 
megállapított tanszercsomagok átvételének elhúzódása komoly adminisztratív és emberi erőforrás terhet jelent a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal számára, indokolt a tárgybani rendelet módosítása akként, hogy a tanszercsomagok 
átvételét ésszerű határidőhöz (szeptember 5.) köti. 
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 
  
Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendelettervezetet megtárgyalni és 
elfogadni.  
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető 
 
Gyál, 2022. szeptember 30. 
 
 
 
    Rozgonyi Erik 
   címzetes főjegyző 
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nyújtandó támogatások rendjéről és 
egyes kapcsolódó rendeletek 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó 
rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 
8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó 
támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: GyépR.) módosítására a következőket rendeli el: 

1. § 

A GyépR. 4. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A tanszercsomag átvételének határideje a kérelemmel érintett tanévkezdés naptári évének 
szeptember 5. napja.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

2017. február 27-én döntött a T. Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó 
támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) 
önkormányzati rendelet elfogadásáról, melyet 2020. április 1-től úgy módosított, hogy Gyáli 
Iskolakezdési Program elnevezéssel támogatásban részesíti azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező 
gyermekeket, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai 
tanulói jogviszonyt, vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek 
és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon 
is él. 

  

Figyelemmel arra, hogy a rendelet nem tartalmaz határidőt az iskolakezdési csomagok átvételére, 
ellenben a megállapított tanszercsomagok átvételének elhúzódása komoly adminisztratív és emberi 
erőforrás terhet jelent a Gyáli Polgármesteri Hivatal számára, indokolt a tárgybani rendelet 
módosítása akként, hogy a tanszercsomagok átvételét ésszerű határidőhöz (szeptember 5.) köti. 



   2.sz.melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások 
rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ...(2022.(...) önkormányzati rendelethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: nem releváns. 

II. Gazdasági hatás: nem releváns. 

III. Költségvetési hatás: nincs 

IV. Környezeti következményei: nem releváns. 

V. Egészségi következményei: nem releváns. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a módosítás az ügyintézői adminisztratív terhek 

elhúzódását szünteti meg. 

VII. Megalkotásának szükségessége: határidő rendeleti módosítása 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: szabályozás hiánya, az adminisztratív 

feladatok szükségtelen elhúzódását okozza.  

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: jelenleg is 

rendelkezésre állnak. 

 

 



Tárgy: Javaslat az Arany János 
Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárat érintő 
intézkedések meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint a szomszédságunkban zajló, és 
egyre inkább elhúzódó háború miatt drasztikusan emelkedtek, és emelkednek az energiaárak 
Európában, mely miatt a Kormány 2022 júliusában energia veszélyhelyzetet hirdetett1. A 
magas energiaárak nem kímélik önkormányzati fenntartású intézményeinket sem. 
A jelenlegi energia veszélyhelyzet az önkormányzatok számára hatalmas kihívást jelent, és az 
épületek üzemeltetőinek és használóinak tudatos, költséghatékony, az energiafelhasználást 
csökkentő, illetve optimalizáló megoldásokra, és magatartásokra van szüksége. A mindennapi 
élet rutintevékenységeit muszáj újragondolni annak érdekében, hogy Önkormányzatunk 
kötelező és önként vállalt feladatait a lehető legmagasabb színvonalon, a hatályos 
jogszabályokat maximálisan betartva, ugyanakkor költséghatékonyan tudja ellátni és 
biztosítani ebben a szorult helyzetben. Szükséges egyes racionális lépések megtétele annak 
érdekében, hogy az energiafelhasználást, és ezáltal a költségeket csökkentsük. 
Jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) munkaidő-beosztásának, és ügyfélfogadásának rendjét meghatározó 
rendelet módosítását, mely módosítás is arra irányul, hogy veszélyhelyzetben, vagy a Hivatal 
érdekkörében felmerülő, például gazdasági ok esetén a hivatali dolgozók munkaidő-
beosztását, illetve a Hivatal ügyfélfogadását racionalizálni lehessen. 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja értelmében a kulturális szolgáltatás, különösen a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, és a helyi közművelődési tevékenység támogatása 
helyi közfeladat. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 53. § (2) bekezdése a nyilvános könyvtári ellátást 
részben helyi önkormányzati feladatként, míg a 76. § (1) bekezdése a helyi közművelődési 
tevékenység támogatását a települési önkormányzat kötelező feladataként definiálja. 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (a továbbiakban: Közház, vagy 
Intézmény) az új könyvtárvezető 2022. augusztus közepén azzal kezdte a munkát, hogy a 
könyvtár nyitvatartását átalakította, és az olvasók igényeihez mind jobban igazította, a 
könyvtár jelenleg heti 32 órán át tart nyitva (kedd és csütörtök 9 és 16 óra, szerda és péntek 12 
és 19 óra között, illetve szombaton 9 és 13 óra között). A koronavírus-járvány alatt a 
könyvtári dokumentumok digitalizálása előrehaladt, 2021 októberétől a könyvtár teljes 
állománya online katalógus útján elérhető. 
A Közház és a Közház csapata a „Gyál 25.” programsorozat fontos szereplője, az évben több 
mint 250 esemény várja a település polgárait Gyál várossá avatásának 25. évfordulója 
alkalmából. 2022. november-decemberben kiemelt program a Gyáli Advent, melynek 
záróeseményére 2022. december 18. napján kerül sor. A Gyáli Advent és annak rendezvényei 
sok városlakót vonzanak, hiszen a program szlogenjei szerint az advent „az együtt töltött 
értékes idő ünnepe”. Ugyanakkor az adventi időszak lejártát követően az Intézmény 
látogatóinak száma jelentősen csökken, és ez jellemző a január-februári hónapokra is. 

 
1 https://kormany.hu/hirek/a-kormany-energia-veszelyhelyzetet-hirdetett (letöltés dátuma: 2022. október 3.) 



A Kulttv. 78/I. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat gazdálkodási, 
költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezi az általa fenntartott 
közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény …tevékenységének évente legfeljebb 2 
hónap időtartamú szüneteltetését. Ennek értelmében lehetősége van Képviselő-
testületünknek az Intézmény tevékenységét szüneteltetni 2022. december 19. és 2023. 
február 28. között, hiszen ez az időtartam a 2022. évből alig 2 hetet érintene, míg a 2023. 
évben a maximális évi 2 hónapot sem haladná meg. 
Az Intézmény tevékenysége szünetelésének időtartama alatt a munkatársak otthonról 
végeznék munkaköri feladataikat, mely már a koronavírus-járvány alatt is igen jól működött, 
hiszen a koronavírus-járvány megjelenésével szinte egy időben, elsők között a Kormány a 
közművelődési intézmények látogathatóságát tiltotta meg. 
A Nemzeti Művelődési Intézet által az energia veszélyhelyzethez való alkalmazkodásra 
készített szakmai ajánlás2 is kiemeli, hogy a fenntartói döntések meghozatalakor kiemelt 
fontosságú az ágazat munkavállalóinak és munkahelyeinek a védelme, a létszámcsökkentés 
elkerülése, és az elért szakmai eredmények megtartása. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
támogatására! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Kormány által 2022 júliusában kihirdetett energia veszélyhelyzetre figyelemmel az 
előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg, 

2. úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődéről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
tevékenységét az alábbi időtartamokban szünetelteti 

a. 2022. évben: 2022. december 19. és 31. között, valamint 
b. 2023. évben: 2023. január 1. és február 28. között, 

3. felkéri a Polgármestert, és az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2022. december 18. 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 
Gyál, 2022. október 3. 
 
 
          Pápai Mihály 
           Polgármester 

 
2 https://nmi.hu/hirek/kezdolapi/szakmai-ajanlas (letöltés dátuma: 2022. október 3.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2021/2022. 

nevelési évről szóló 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 Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1. melléklet) a 2021/2022. nevelési évre – 
2021. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2021. (XI.25.) sz. KT határozattal elfogadott 2022. évi 
munkaterve alapján a 2022. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 

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

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
 
G y á l, 2022. október 3. 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 



 

  
 

Intézmény neve: Gyáli Tátika Óvoda 
Címe: 2360 Gyál, Klapka utca 5. 

                                            Bartók Béla utca.52. 
T/ 06-29-747 343 

OM azonosítója: 032 992 
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1. Pedagógiai folyamtok 

Tervezés 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP. továbbképzési program, 
beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése) 
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Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak koherens kialakítását. A tervek elkészítése a nevelőtestület 
bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra 
időben megtörténik. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és 
operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel a nevelőtestület jogszabályban rögzített jogköreit 
biztosítottam. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak 
oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Az operatív tervezés a stratégiai 
célok megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető 
/SZMSZ, HÁZIREND, PP/ 

Az óvoda alapdokumentumainak a 2021/2022. nevelési évben elvégzendő 
felülvizsgálata:                                                                                                                       
-   Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés új típusa: a komplex ellenőrzés                   
-    Óvodai jogviszonnyal összefüggő új szabályok                                                          
-    Tartós gyógykezelés alatt álló, az óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett 
gyermekkel kapcsolatos óvodai teendők                                                                           
-  Egészségfejlesztéssel kapcsolatos új intézményi feladatok                                           
-   Az óvodában szervezett rendezvények elektroakusztikus hangosításával összefüggő 
változások                                                                                                                          
-  Az óvodai fejlesztő programok megszervezésének nóvumai                                             
-  További fontos változások a tanügyi igazgatás terén 

A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata 

Alapdokumentum A felülvizsgálat tartalma Jogszabály 

Munkaterv A nevelési év helyi rendjének 
folyamatos felülvizsgálata a 
veszélyhelyzet szerint 

Nkt. 27. § (3) bek. 

Az óvoda ügyeleti időszakai és a nyári 
zárva tartás meghatározása 

Tvr.2.§ (2) bek.      

Tvr. 6. § (1)-(3) bek. 

Első évfolyamra történő beiratkozás 
előkészítése 

Nkt. 45. § (2) bek. Tvr. 7. § 



 

Inzulinfüggő cukorbetegségben 
szenvedő gyermekek speciális ellátása 

Nkt.62.§(1a) bek.                                   Nkt. 62. 
§ (1e) bek. 

Az elektroakusztikus hangosítású 
rendezvények ellenőrzésének 
meghatározása 

Műkr. 128. § (11)-(12) bek. 

Szervezeti és 
működési 

szabályzat 

 

Az elektroakusztikus hangosítású 
rendezvények ellenőrzésének 
meghatározása 

Műkr. 128. § (11) 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 
egészségügyi ellátását biztosító 
szolgáltatóval való kapcsolattartás 
szabályozása 

Műkr. 4. § (1) bek. i) pont 

Pedagógiai 
program 

Az óvodában a magas telítettzsír- 
tartalmú ételek fogyasztása 
csökkentésének teendői 

363/2012. (XII. 17.)  

Korm. rendelet 1. mell.  

III. cím 

A speciális pedagógiai ellátásra jogosult, 
a tankötelezettségük megkezdésére 
halasztást kapott gyermekek részére 
biztosítandó, iskolakezdésre felkészítő 
óvodai foglalkozások meghatározása 

Nkt. 45. § (2a) bek. 

Helyi egészségfejlesztési program 
bővülése: 
a) egészségfejlesztési kritériumoknak 
megfelelő mindennapos testmozgás;  
b) a lelki egészséget fejlesztő pedagógiai 
módszerek és a művészetek 
alkalmazásával a tanulási 
eredményesség és a társas kapcsolati 
készségek fejlesztése, a lemorzsolódás 
csökkentése; 
c) egészséget támogató ismeretek és 
készségek fejlesztése. 

Műkr. 7. § (1) bek. a) pont  

ac) alpont  

Műkr. 128. § (2) bek.  

Műkr. 128. § (3) bek. b)-d)  

pontjai 

Az éves tervben megfogalmazott programok ezen időszak alatt megvalósításra kerültek. 
A PP-ban meghatározott feladat és vállalás értelmében Néphagyomány Munkaközösségi 
tervel bővült a tanév.  
Az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése során 98% százalékos eredmény született. 
Járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárási rend továbbra is az első félévben 
érvényességi és gyakorlati alkalmazást képezett.  

Megvalósítás 

Az intézmény működését irányító éves tervek és beszámolók viszonya 
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A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a 
stratégiai célok aktuális elemei. Pedagógiai program, továbbképzési terv és online 
óvodapedagógiai és technikai dolgozók működésének eljárás rendje. 
A távmunka végzés során elvégzendő feladatok voltak: 

• A családok informálása, pedagógiai segítése, támogatása a válsághelyzetben, a 



 

valósult 
meg 

családi életrend tiszteletben tartásával.  
• Az óvodások megszokott életrendjének más, kényszerű körülmények közé 

helyezésében megtalálni a módját annak, hogy a gyermekek izgalmas, motiváló 
hatású élményekhez jussanak.  

• Az óvodapedagógusok számára kihívást jelentő feladatban való helytállással 
történő sikerélményhez juttatás, személyes szakmai fejlődés, kiemelten a 
kommunikációs képességek, és az IKT, digitális kompetenciák terén.  

• Az ügyeleti rendszer, folyamatos biztosítása. 
• A teljes óvodai közösség összekovácsolása a folyamatos kapcsolattartás, 

együttműködés országos és óvodai szintű közös célok érdekében.  
• A felelős, szabálykövető alkalmazotti, szülői - állampolgári magatartás 

motiválása, támogatása.  

I.  Szülők tájékoztatása  
1. Aktuális, naprakész tájékoztatás történt az óvodákat, óvoda egészét érintő 

hivatalos, hatóságok, fenntartó által elrendelt információkról, felelős állampolgári 
magatartásról.  

2. Az ügyeleti rendszer folyamatos biztosítása és a gyermekek ellátása. 

3. Szülők folyamatos tájékoztatása az online óvodai működésről.  

A rendkívüli helyzeten kívül az intézmény, nevelési/tanítási céljai határozták meg a 
módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az éves tervek és beszámolók továbbra 
is egymásra épültek figyelembe véve a járvány okozta szükségszerű módosításokat, 
változásokat. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történt a következő 
nevelési év tervezése. Az év végi mérés- értékelés intézményi összegző eredmények 
meghatározták a következő év kiemelt személyiségfejlesztő feladatait intézményi szinten, 
csoportszinten a pedagógusok a csoportnaplóban rögzítették a féléves tervekben.  A 
csoportokban az éves tervek, ütemtervek, fél évre szóló nevelési-gondozási tervek az új 
elvárások alapján készültek. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi 
tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban. A csoportokban 
mérési naptár alapján készítették a mérés-értékelést, amely félévente, korcsoportonként 
meghatározott volt. Az eredmények értékelése után a csoportnaplóba és a fejlődési 
naplóba került eredmények alapján egyéni, illetve csoportos fejlesztési tervet készítenek. 
Az óvodapedagógus tervező munkája során figyelembe vette az intézménye 
vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa 
nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait, az új beiskolázási törvény 
kereteket adó intézkedéseinek betartását, hozzá történő igazodását. A pedagógiai munka 
megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.  

Értékelés 

A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban 

2021/2022. 
nevelési 

– Az intézményben folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.  

– A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös 
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alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
– Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, 
szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített 
megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések 
meghatározása, újragondolása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési 
eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez.                                                   
A prevenciós, korrekciós feladatrendszer megvalósításának területén feladatomnak 
tartottam a programunk fejezeteiben jelölt feladatok megvalósításának figyelemmel 
kísérését, újra gondolását, átértékelését. 

- Az év kezdéskor történő iskolaérettségi vizsgálatok alapján a Nevelési tanácsadó 
szakembereinek mérési-értékelési javaslatait, továbblépési intézkedéseit, 
ajánlásait 

- A mérésre, megfigyelésre alapozott hátránycsökkentést. 
- Az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés gyakorlatának erősítését 

munkamegosztásban, a feladatban részvevők között. 
- Az eredményesség érdekében, a szakszerű korai felzárkóztatást, szakemberek 

bevonásával, a szülő együttműködését. 
- Szakemberekkel való hatékony együttműködést minden rászoruló gyermek 

esetében. 
Az óvodapedagógusok fogadó órái 
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően 
legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos 
nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata.  
Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – egyeztetés szerint. 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok 
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2021. szeptember első hetében fogadták a 
csoportok (az időpont meghatározása a telephelyek kompetenciája), amikor: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe 
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan.  

1. A pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer 
bevezetéséből adódó feladatok ellátása→ a szakmai színvonal mérhető 
emelése. A szélsőséges hírek ellenére sikerült a sok módosított időpontokat véglegesíteni 
és a kollégák sikeres minősítési vizsgákat tettek. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a személyiség és 
közösségfejlesztés kereteinek biztosítása.  
Óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges. Az óvodai nevelésnek mércéje a 
gyermekek gondozottsága, a stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód iránti igény 
kialakítása. Különösen fontosnak tartjuk ezt a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esetében. A 
szociális hátrányokkal küzdő gyermekek esetében több lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek arra, 
hogy részt vegyenek olyan óvodán belüli és kívüli rendezvényeken is, ahová a család körülményei 
miatt nem jutnának el, pozitív élményekhez juttatva ezzel a gyermekeket (fellépés, tehetségműhelyek, 
fejlesztések, színházi előadások bérlet vásárlása. Óvodánkban karácsonykor, használt és felajánlott 
ruhákból, játékokból kiárusítás történt és a befolyt összegből játékokat vásároltunk az arra rászoruló 
gyermekeknek. A megmaradt ruhaneműket és egyebeket kiosztottuk, akinek szüksége volt rá, de a 
megmaradt holmikat elszállítottuk a máltai szeretet szolgálatnak. Az ukrán háború menekültjeinek 
megsegítésére a szülőkkel összefogva adományt gyűjtöttünk és a szülők segítségével juttattuk el a 
rászorulóknak.  



 

 
Egyéni képességfejlesztés:  

- Meleg, szeretetet sugárzó óvodai nevelés biztosított a gyerekeknek  
- A megismerő képesség fejlesztése természetes közegben szerzett tapasztalatokra épül.  
- A fejlesztendő képességnek megfelelő tevékenységet gyakoroltatunk.  
- A gyakoroltatás hosszan tartó, folyamatos, egymásra épül, fokozatosan nehezedik és játékos.  
- Pontosan tudjuk milyen előzetes tapasztalattal, ismerettel, magatartási jellemzőkkel 

rendelkezik a gyermek, mely területeken fejlettebb, hol vannak lemaradásai, azaz milyen a 
képességszintje.  

- Minden gyermek egyéni ütemében haladhat, önállóan tevékenykedhet.  
- A feladat önálló gondolkodásra késztet, nemcsak analóg megoldásra.  
- Önként, önkéntesen, aktívan vesznek részt a folyamatban, mert a fejlődés gyorsabb, 

eredményesebb, ha egybeesik a gyermek tevékenységvágyával.  
- Belső indítékra (érdeklődés, kíváncsiság, tudásvágy) épülő motiváció készteti a tevékenységre, 

pozitív viszony alakul ki a gyermekben a tevékenységek iránt.  
Intézményünkben nemcsak felzárkóztatás, hanem tehetséggondozás is folyik. A közösségfejlesztő 
tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyerekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével 
összhangban történik meg.  
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A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas 
módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok az 
intézményben. 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek feltárása érdekében fontosnak tartjuk a 
gyermekek korai, óvodáskort megelőző testi-lelki fejlődésének alapos 
megismerését. 
Szakirányú szakember is foglalkozik a gyerekekkel, mégpedig logopédus, 
fejlesztőpedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus. Ezen pedagógiai 
tevékenységek a napirenddel való egyeztetés után, rendszeres időkeretben és 
helyszínen történnek.  
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő 
tevékenységgel segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, 
harmonikusabb fejlődését. Gyermekvédelmi felelőseink hatékony jelzőrendszeri 
tevékenysége segíti ez irányú zavartalan működést. 
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében a pedagógusok 
szorgalmazzák, hogy rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, 
gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, 
szociális fejlődésüket. 
Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, az 
óvodapedagógus pedig fokozottabban alkalmazza az egyéni bánásmód elvét. 
A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, 
továbbá az SNI és a beilleszkedési, tanulási, magatartás nehézséggel küzdő 
gyermekek speciálisigényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó 
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek 
megteremtése. 
Az alábbi feladatok megvalósítását tartom fontosnak: 
- Végrehajtási rendeletnek megfelelő feladatellátás; 
- Az esélyegyenlőség biztosítása; 
- A legrövidebb időn belüli intézkedés a gyermekek érdekében; 
- A folyamat nyomon követését, a dokumentáció ellenőrzését; 
- Együttműködést, szakmai megbeszélések szervezését az érintett szakemberekkel; 
- A folyamatos fejlesztés nyomon követését – érintett szakemberek. 
Az intézmény Alapító okiratában szerepel SNI ellátás - ezen belül integráltan 
nevelhető SNI-s gyermekünk 9 fő volt ebben a tanévben, és 8 fő szegregált 
nevelésben részesülő autista gyermek ellátása is a feladatunk volt. 
Az elmúlt időben az SNI gyermekek fejlődését, leghatékonyabban korai 



 

problémafeltárással, megfelelő szakemberhez, és speciális intézménybe irányítással 
segítettük. Rendszeresen konzultáltunk segítő szakemberekkel. A problémák 
megoldásához javaslatokat, segítséget kértünk, folyamatosan figyelemmel kísértük 
a gyermekek fejlődését, érdekeiknek képviseletét.  
Az egyéni dokumentációk elkészítésében együttműködtünk, közvetítettünk a család 
és a szakemberek között. Intézkedéseinket dokumentáltuk. Közelítésünkben, 
hátránycsökkentő pedagógiai attitűddel felvállaltuk, képviseltük a gyermek érdekeit, 
biztosítottuk az esélyegyenlőséget. A hátrányok ellensúlyozását, enyhítését célzó 
gyakorlatot folytattunk.  TSMT tornát tartó gyógypedagógus és fejlesztő 
foglalkozásokat tartó sérülés specifikusságnak megfelelő gyógypedagógus, 
kutyaterápiás kezelést végző szakember segítette fejlesztő, felzárkóztató munkát az 
autizmus spektrum zavarokkal küzdő gyermekekkel. 
Az óvodai szintű fejlesztés komplex módon, az egyéni és az életkori sajátosságokat, 
a játékosság elvét szem előtt tartva, a szakvéleményben foglaltak, illetve a 
szakemberek által javasoltak szerint valósult meg.  
A részképesség zavarokat a logopédus, valamint az óvodapszichológus útmutatásai 
alapján, differenciált feladatadással, mozgásos-, anyanyelvi- és egyéb probléma 
specifikus fejlesztő játékokkal kompenzáltuk. A Nevelési Tanácsadó 
gyógypedagógus – fejlesztőpedagógus, konduktor szakemberek foglalkoztak a 
BTM-es gyermekeinkkel. 

 
Tudatos tervszerű munka, nagyfokú odafigyelés, egymás közötti kölcsönös bizalomra kell, hogy 
épüljön. Ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjünk, szükség van nem csak elméleti ismeretekre, hanem 
gyakorlati tudásra, frissítésre, szakmai rutinunk fejlesztésére. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a 
nevelő, fejlesztő munkájukban. Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal 
rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.  
 
Intézményünk támogató rendszert működtet:  

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  
                 Integrációs nevelési/tanítási módszereket alkalmaz. 

3. Közösségfejlesztés 

Intézményi közösségépítő tevékenységek 
Az Országos Óvodai Alapprogram, és az Óvodánk Pedagógiai Programja is tartalmazza a közösség 

fejlesztésére, a szociális tanulásra az érzelmi életre vonatkozó feladatokat.  
Az óvodapedagógusok a csoportnapló heti tervében a tevékenységek tervezésekor néphagyomány 

ápolást és környezettudatosságra épülő napi szintű foglalkozásokat is tervez, valamint társas és 
közösségi fejlesztési feladatokat.  

Az óvodai gyermekek fejlődését nyomon követési rendszer is végez erre irányuló megfigyeléseket, 
részterületeket figyelünk meg a gyermeknél az együttműködési, alkalmazkodási képességükről.  
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nevelési évben az 
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Hagyományként működő rendezvényeink is csapatmunkát kívánnak és nagy 
örömömre ebben példamutató hozzá állást tanúsít, az óvoda minden dolgozója. 
Miközben az épületek arculatát alakítjuk, megőrizzük, erősítjük specifikumait. 
Rendkívül fontosnak tartom a továbbra is, hogy az óvoda, mint egy egész 
egység közösségként működjön. 

- Nevelés nélküli munkanapon belső továbbképzés szervezése külső 
szakember meghívásával közös élmény mindig sokat jelenet a közösség 
számára.  

- A személyi mentálhigiéné fontosságának előtérbe helyezése még mindig 
nagyon fontos feladat lesz a következő tanévben is. 

Kooperáció fejlesztése: 
- Belső kommunikáció gyakorlatban történő fejlődése a kollégák között. 



 

- Korrekt intézkedési formák a kollégák között. 
Felnőtt karácsony – közös ünneplés, megemlékezés-, nyugdíjas kollegák 
búcsúztatása, köszönet egy-egy virágcsokorral, akik jubileumot ünnepeltek, 
minősítési eljáráson vettek részt. Közös vacsora vagy ebéd az étteremben. 

4. Eredmények 

Az eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, 
pedagógus, pedagógiai munkát segítők) 
 
Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség minden tagja hozzájárult. 
A nevelési feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mutatják: 
 − A csoportnaplóban megfogalmazott nevelési- tanulásértékelés. 
 − Ehhez kapcsolódóan a gyermekek nyomon követési dokumentációjának eredményei. 
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozó kollégák aktívan kivették részüket a 
pedagógiai nevelő-oktató munkából, mindent megtettek az óvoda zavartalan működése érdekében. 
Tevékenyen vettek részt az óvodai programokban, rendezvényeken.  
– Belső hospitálási rendszer kialakítása ebben a tanévben sikeresen beindult.  
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Az Oktatási Hivatal felületét folyamatosan figyelemmel kísérjük, oldalunkat 
aktualizáljuk az előírtaknak megfelelően. Az idei tanévben 2fő minősítési eljárásra 
történő felkészítése, megvalósítása sok energiát vett el az érintettektől. A 
tanfelügyeleti ellenőrzésre beosztott kollégáknak az időpontjai nem halasztódtak el 
ugyan csak online átállásra változtatták meg a minősítés lefolytatását. A 
minősítések és a vezetői tanfelügyeleti eljárás magas elégedettséggel zárult. 
2022/23-as nevelési évben továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a 
közösséget újra felkészítsük a pedagógusminősítésekre és a tanfelügyeleti 
ellenőrzésekre. 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Az óvodán belüli kommunikáció jól működik a kollégák és a vezetőség között. A kapcsolattartásban 
egyre hangsúlyosabb szerepet kap az internet használata, elsősorban a belső levelezési rendszerek, 
ZOOM értekezletek tartása az óvodapedagógusok között, különböző online csoportok működtetése az 
intézményen belül a dolgozók körében. Fontosak a heti egyszeri megbeszélések az óvodapedagógusok 
között, a dajkai megbeszélések az aktualitásoknak megfelelően vannak megtartva, de havonta egyszer 
legalább. A vezetőség megbeszélései aktualitásnak megfelelően, igyekszünk a havi megbeszéléseket 
rendszeresíteni. A vezetőségi tagok nagyobb mértékű bevonása megtörtént az intézményben 
(ellenőrzések, tervezések, döntésekben való nagyobb fokú részvétel) 

Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységiek 



 

 
2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

 
Éves tervben meghatároztuk, hogy mely területre tesszük a hangsúlyt az adott 
évben. A munkaközösségek tevékenysége éves munkatervek alapján valósult 
meg. Adott területeken óvodapedagógusi kompetenciáink erősítése, 
szakmódszertani tudásunk újszerű ismeretekkel való frissítése, egységes tervező 
munka formálása zajlott.  
A szakmai munkaközösségek működésével kapcsolatos feladataim voltak: 
- A nevelőtestület felkészítése az elvárásoknak, kihívásoknak való megfelelésre. 
- Eredményes munkájukhoz, szakmai fejlődésükhöz tájékozottságukhoz 
továbbképzésen, konferenciákon való részvétel támogatásával járultam hozzá. 
- Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, 
önálló munkaterv szerint dolgoznak.  
A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett 
és szervezett formában zajlik. 
-  A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek 
tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködtek egymással és 
a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel. 
- Az Önértékelések az 5 éves tervnek megfelelően a tanfelügyeleteket, 
minősítéseket figyelembe véve, a nevelőtestületben történt változásokhoz 
alkalmazkodva kerülnek megvalósításra, a törvényeknek, rendeleteknek, 
jogszabályoknak a figyelembevételével. (Mellékletben BECS beszámoló) 

Az információátadás az intézményi gyakorlata 

2021/2022. 
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- Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történt, résztvevői a 
témában érdekeltek voltak. 

- A törvényi változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a változásokat 
értekezleteken megbeszéljük, e-mailben, zárt facebook csoporton keresztül 
értesítjük egymást a változásokról. 

- Szakmai beszélgetések, nevelés nélküli munkanapokon történő 
megbeszélések, megvalósultak, de belső továbbképzésekre hívott 
szakemberek előadásai a tanévben, járvány miatt 3 alkalommal 
meghiúsultak, 2 előadás valósult meg. 
 

6. Az intézmény külső kapcsolatai                                                                                                   

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 

2020/2021. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 
 

Az intézmény a jogszabályban előírt módon eleget tett tájékoztatási 
kötelezettségeinek.  
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatta külső partnereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú, újságcikk formájában).  
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 
folyamatosan felülvizsgáltuk, visszacsatoltuk és fejlesztettük. Partnereink a 
Williams TV közvetítésével, honlapunkon megjelenő folyamatos tájékoztatás 
során betekintést kaphattak az óvoda életéről, működéséről. Szülőkkel 
folyamatos volt a kapcsolattartás akár külső fogadóóra alkalmával, akár online 
kapcsolat felvételével is, a járvány okozta kellemetlenségek ellenére. 



 

7. A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az infrastruktúra értékelése az intézmény, nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak tükrében 

Gazdálkodás 

  A törvényi előírásoknak megfelelően munkatársaknak jutalmat, 2021 decemberében a végzett munka 
arányában tudtunk osztani a vezetőség döntése alapján. Jubileumi jutalomban 6 fő részesült.  
A dolgozók a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően 
alakították ki.  
Az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása példaértékű hozzáállással, szeretettel 
valósult meg. A csoportban dolgozó kollégák nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a szülőkkel, és 
mindent megtettek a szakmai felkészültségük terén is, ami elősegítette a közös, segítő és építő 
kooperativitást (udvari játszóeszközök felújítása, festése. A gyermek igényeit, életkori sajátosságait 
figyelembe véve alakultak, szépült a környezetük és fejlesztő eszközökkel gyarapodtak a csoportok. 
Dologi kiadások a 2021/22-es nevelési évben is a takarékos gazdálkodás jellemezte. Az 
újrahasznosítható anyagokat a takarékosság és környezettudatos magatartás jegyében felhasználjuk, 
figyelünk a víz-, gáz- és áram megtakarításra. Az épületben a kisebb karbantartási munkák az épület 
állagának megóvása érdekében és a zavartalan működés biztosítása miatt a nevelési évben folyamatosan 
folynak. Az intézmény karbantartója a kisebb javításokat, festéseket elvégzi az intézményi költségvetés 
terhére. Az elhasznált, megrongálódott eszközöket folyamatosan tudjuk cserélni, az innovációs 
eszközöket be tudjuk szerezni, melyek segítik nevelő-oktató munkánkat. Nagyobb felújítások: Klapka 
épület: csoportszobák festése, udvari játékok karbantartása, füves területek trágyázása, szellőztetése, 
térkő helyreállítása, lábazatjavítás. Bartók épület: Villanyszerelési munkálatok, külső terasz térkő 
helyreállítása, csatorna felújítása a régi külső szakaszon, festés. Játékvásárlásra, fejlesztő eszközök 
vásárlására a nevelési évben több alkalommal is lehetőségünk nyílt. Ezen összegek egy része beépítésre 
került költségvetésünkbe, polgármester úr támogatása révén betervezett költségvetésünkön túl is 
támogatást kaptunk az önkormányzattól! Tisztító/ fertőtlenítőszerre a járvány helyzet miatt 
időarányosan a tervezett előirányzatból többet használtunk fel az előző évekhez képest. Igyekeztünk 
megtalálni a legolcsóbb beszerzési forrásokat, azonban ügyelve arra, hogy környezetkímélő 
tisztítószereket használjunk. Az energiaköltség előirányzata megfelelő volt. Az egyenletes hőmérséklet 
megtartására fokozottan odafigyelünk. Óvodánkban tovább folytatódik a „zöldítés”, melyhez minden 
támogatást folyamatosan megragadunk. 

Szervezeti feltételek 
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A kollégák elhivatottak, gyermekszeretők, hűségesek az óvodához, teherbírásukról, 
együttműködési képességeikről tettek tanúbizonyságot az elmúlt években. A 
szülőkkel való együttműködés is rendkívüli példamutató.  
A Bartók épületben 2 óvodapedagógus hiányunk lett az év folyamán, de a nyár 
folyamán érkezett 2 kolléga. Klapka utcai épületünkbe gyesre menő 
gyógypedagógusunk helyére betöltöttük szeptemberben a megüresedett pozíciót. Egy 
óvodapedagógus volt gyesen, de szeptemberben már ő is visszaérkezett hozzánk. 
Mindkét épületben az álláshelyek betöltésre kerültek. 
A Nevelési tanácsadóból 3 kitűnő szakember látta el a fejlesztő tevékenységeket, egy-
egy napot voltak mindkét épületben.  



 

Az új munkatársak zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben elősegítette az, hogy óvodánk 
életébe már munkakezdés előtt betekintést nyerhettek, megismerkedtek a gyerekekkel, kolléganőkkel. 
Az új kollégákat mentor segíti a beilleszkedésben. Az idei nevelési évben több közös programot nem 
tudtunk megtartani a két intézmény között.  
 

 

 

Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 

2021.10.01 292 13 338 86,4 % 6.00-18.00 12 
óra 

11+1 

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 

Óvodás gyermekek létszáma (fő) 292 294 

Ténylegesen gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport átlaglétszám  

25,9 26 

SNI-vel felszorzott létszám (fő) 334 336 

SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal 
számított csoport átlaglétszám (fő/csoport) 

27,8 28 

Étkező gyermekek létszáma (fő) 292 294 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (fő) 0 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű (fő) 8 8 

A gyermek adatai 

2021.10.01. adat 3 fő 3 fő 0 

2022.05.31. adat 3 fő 3 fő 0 

Óvodai csoportok adatai 

Sorszám. 



 

Gyáli Tátika Óvoda 
okt. 
st. 

2021.12.31-ig 
igénybe vette 
az óvodát/fő 

3 évet 
nem 

töltötte 
be a St-
ban van. 

(2019-ban 
született) 

7 éves 
10.01. 
után 

nem magyar 
állampolgár SNI/fő autista 

Normatíva  
/fő 

2022.08.01 
létsz. 

  Klapka épület 
         

 

1. Süni 23 24 2 2 0 0 4 1 25 25 

2. Halacska 26 25 0 1 0 0 2 2 25 25 

3. Méhecske 25 25 0 0 0 0 0 0 26 25 

4. Katica1 25 24 1 0 0 0 0 0 24 24 

5. Pillangó 27 28 1 0 0 0 0 0 27 27 

6. 
Micimackó 

autista 7 8 0 1 0 0 8 8 8 8 

  összesen 133 134 4 4 0 0 14 11 135 134 

  Bartók épület 
    

román 
    

 

7. Nyuszi 25 25 0 1 3 0 3 0 25 25 

8. Micimackó2 28 29 0 0 0 0 0 0 29 28 

9. Kisvakond 24 27 0 8 0 0 0 0 25 26 

10. Katica2 27 26 0 0 0 0 2 1 26 26 

11. Napocska 28 29 4 0 0 0 0 0 29 29 

12. Csiga 27 26 0 0 0 0 2 0 27 27 

  összesen 159 162 4 9 3 0 7 1 161 161 

Gyáli Tátika Óvoda 
mindösszesen 292 296 8 13 3 0 21 12 296 

295 

Iskolaköteles gyermekek száma   88 gyermek 

Iskolába megy   68 gyermek 

Óvodában marad   20 gyermek 

Felvételi adatok 



 

A 2021/2022 nevelési évre 89 fő 1 fő 84 fő 
Klapka épületbe: 5+1 autista 44 fő 1 fő 39 fő 
Bartók épületbe: 6 csoport 45 fő 0 fő 45 fő  
A Tátika Óvodába jelentkező gyermekek közel 100 %-nak felvételi kérelmét teljesítettük a tavalyi évben.  

 4 gyermek elköltözött, vagy halasztást kért, ezért nem kezdte el az óvodát. 

 
 
 
 
 
 

2021. 
10.01.  

28 fő 26 fő 21 fő 13,9 fő 21 fő 0 2 fő 

Intézményvezetés 

2021.10.01 Karap Erzsébet 
 

Székely Beáta 
Csizmadiáné Izeli Anikó 

Nem óvodapedagógus munkakörben dolgozók adatai 

2021. 
10.01.  

2 18 5 1 1 0 2 1 1 

Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 

Mérés-értékelés 
munkaközösség 

22 fő 22 fő 

 
Hagyományőrzés 

22 fő 22 fő 

8. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények  

/Az ide tanévben megvalósított program együttes/ 

Nevelés nélküli munkanapok 

Ideje: Megnevezése: Témája 



 

2021. október. 22. Nevelőtestületi Éves terv programjainak kiegészítése 

2021. december. 18. Alkalmazotti I. félév zárása 

2022. február. 26. Nevelőtestületi  Szakmai nap: Autista zavarok ellátásáért felelős mentor pedagógus 
előadása 

2022. június 11. Nevelési értekezlet  2021/2022-es nevelési év eredményeinek megbeszélése és zárása. 

 

 

 

 

 

Szeptember. 
05.  

Kertbarátok terménykiállítás Óvodapeda
gógusok 

90fő  

Szeptember.
16.  

Mobilitás Világnapja alkalmából Kerékpáros túrán vettek 
részt a nagycsoportosok a Millenáris Parkban.  
 

 

 

Nádasdi 
Judit 

60fő 3fő 

Szeptember. 
17; 22 

 Óvodapeda
gógusok, 
pedassz, 
dajkák 

280 fő  



 

CSALÁDI NAP 

 
Szeptember. 
23.  

Takarítás világnap- Zöld Olimpia  Csizmadián
é I. Anikó 

260 fő 3fő 

Szeptember.
30.  

A Népmese Világnapja alkalmából: könyvtárlátogatás. 
Munkatársi közössége meglepte a gyerekeket egy meseelőadással 

Óvodapeda
gógusok 

140 fő  

Október.06, 
 

Állatok Világnap: Madár suli bemutató foglalkozása a védett 
állatokról 

Buzás 
Jánosné 
 

130 fő 5fő 
 

 

Október.19. 
 

Szüret Óvodapeda
gógusok 

140 fő  



 

 

Október.21. 
 

Földünkért világnap: Utazó planetárium Karap 
Erzsébet 

200fő  

November.0
2-04. 
 

Tök jó hét   

 
 
 
 
 
 
 

 

Óvodapeda
gógusok 

200fő  

November.1
0. 
 

Állami Bábszínházba tett látogatás 
„Babaróka” c. előadás megtekintése 

Csizmadián
é I. Anikó 

100 fő 10fő 

November. 
11 

Márton napi felvonulás 
 

Óvodapeda
gógusok 

200 fő 200 fő 

December 
04.  
 

Mikulás várás 

 

Óvodapeda
gógusok 
 

200fő 
 

3fő 

December Klapka ovi adventi tánca a Művelődési házban Óvodapeda
gógusok 

20fő  



 

 

December. 
10-15. 
 

Karácsonyi vásár  Óvodapeda
gógusok 

 20fő 

December 
16.  

Karácsonyi ünnepség a csoportokban. 

 

Óvodapeda
gógusok 

240 fő  

Január.12. Kultúra napja: Bartók óvoda Katica csoport fellépése a 
Művelődési házban 

Óvodapeda
gógusok 
 

24 fő  

Február .10 
és17. 
 

Farsang: Szervezés – ünnepi hangulat teremtése – díszítés 
– lebonyolítás. 

 

Óvodapeda
gógusok, 
pedassz, 
dajkák 

250 fő 200 fő 



 

Március. 02. 
 

Újra papír világnap: Újra hasznosított papírokból 
felhasználásával dekorációk, játékok készítése a folyosóra, 
udvarra 

Óvodapeda
gógusok, 
pedassz, 
dajkák 

24 fő  

Március. 06.  „Vajaspánkó” mese előadás óvoda dolgozóival. Óvodapeda
gógusok, 
pedassz, 
dajkák 

140 fő  

Március.15. Márc. 15 (csoportos és óvodai rendezvény) Óvodapeda
gógusok, 
pedassz 

110 fő  

Március. 17. Víz világnapja témakörében (óvodai rendezvény)  

 

Óvodapeda
gógusok, 
pedassz, 
dajkák 

180 fő  

Április.10-
14 
 

Újrahasznosítás, kiállítás a Föld napja és a Víz világnapja 
témakörében (óvodai rendezvény) 

Óvodapeda
gógusok 

150fő 50fő 

 
Április.14-
17.  

Nyuszi olimpia (óvodai rendezvény) Húsvéti vásár (óvodai 
rendezvény)  

 

Óvodapeda
gógusok,pe
dassz, 
dajkák 

 
250fő 

 
100fő 

Május. 10. 
 

Madarak és fák világnap: Csavartfűzfa ültetése. A mi kiskertünk 
madarai!” tabló és interaktív játékok készítése a tanösvényünk 
játéktáblájára. 

Óvodapeda
gógusok,pe
dassziszten
sek,dajkák 
 

250fő  
 
 

Május.03- Évzárok, ballagások, szülőkkel kirándulások, bográcsozások 
 

Óvodapeda
gógusok,pe
dassziszten
sek,dajkák 

250fő 200fő 

Május 29. Táncház a Köszönjük Magyarország! – program támogatásával 
 

Karap 
Erzsébet 

300 fő  



 

 
Június.16. Intézményünk 40 éves évfordulója Óvodapeda

gógusok,pe
dassziszten
sek,dajkák 

150fő  



 

 
Június.18-
20.  

Erdei tábor 

 

 

Óvodapeda
gógusok,pe
dassziszten
sek,dajkák 

36 fő  

8.  Ellenőrzés 

Az intézmény belső ellenőrzése 

o spontán megfigyelés  
o tervezett megfigyelés  
o dokumentum ellenőrzéssel történik 

 
A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a 
rendelkezik. Ügyviteli munka ellenőrzése és tanügy-igazgatási munka ellenőrzése.  



 

Célja: az intézményben kötelezően vezetendő, dokumentumok naprakészek legyenek és feleljenek meg 
a törvényi előírásoknak. 
A köznevelési intézmény ellenőrzéséről a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 86.§-a 
rendelkezik.  
Az intézményben a pedagógusok ellenőrzése az Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára alapján 
elkészített öt éves önértékelési tervben szerepel, melyet a BECS és az intézményvezető helyettesek 
állították össze.  
 

Az ellenőrzést 
végezte 

2021.09.20. 
12.06; 
2022. június 
 

Dokumentációk –
Mulasztási napló– 
Személyiségi 
fejlődési lap 

Csoportok 
beindítása,  

óvodavezető 
vezető 
helyettesek 
munkaközösség 
vezető 

Minden 
óvónő 

Feljegyzés 
a naplókba 

megfelelő 
hiányos 
adatok 
pótlása 

09.27. 
havonta - 
létszámjelen
tés 
 

dokumentum-elemzés 
gyermeklétszám 
hiányzások 

Mulasztási 
napló 

óvodavezető Minden 
óvónő 

 megfelelő 

Szeptember Új gyermekek 
fogadásának 
előkészítése, 
megismerésük  

Rövid 
látogatás 
megbeszélés 

óvodavezető 
vezető 
helyettesek 
 

Minden 
csoportba 

Szóbeli 
megbeszé-
lés 

megfelelő 

Szeptember 
harmadik 
hete 

A csoportnapló 
megnyitása, nevelési-
tevékenységi tervek, 

Dokumentum 
elemzés 

óvodavezető 
vezető 
helyettesek 
 

Minden 
csoport 

Feljegyzés 
a naplókba 

megfelelő, 
fejlesztendő 
- reflexió 

Folyamatos Néphagyományőrzés, 
jeles napok, ünnepek,  

Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
vezető 
helyettesek 
 

Minden 
csoport, 
valamint a 
felelős 
csoport. 

Szóbeli 
megbe-
szélés 

megfelelő 

Október 
közepe 

Logopédiai felmérés,  Iskolaköteles 
gyermekek 
fejlődési 
szintje 

óvodavezető logopédus szakmai 
beszélgetés 

Összegzés 
készítése 

November 
Március 

Az egészséges 
életvitel-igény 
alakítása  

Látogatás 
Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
vezető 
helyettesek 
 

óvónők, 
csoportok, 
dajkák 

Szóbeli 
megbe-
szélés 

megfelelő 

November; 
Február 

A gyermekek egyéni 
fejlődésével, 
fejlesztésével 
kapcsolatos teendők  

Rövid 
látogatás 
megbeszélés 
dokumen-
tum elemzés 

óvodavezető 
vezető 
helyettesek 
 

Minden 
csoport 

Szóbeli 
megbeszé-
lés 
Látogatási 

füzet. 

megfelelő 

Folyamatos  A gyermekek spontán játékának 
biztosítása, játékba integrált tanulás 
(szokások, szabályok betartása, 
tervszerűség: a két óvónő és a dajka 
együttműködése, komplexitás) 

óvodavezető 
vezető 
helyettesek 
 

csoportok - 
óvónők 

szakmai 
beszélgetés 

Tanács-adás,  
esetmeg-
beszélések 

2021.10. 06. minősítő eljárás ugyanaz tag óvodavezető Székely 
Beáta 

Látogatási 
adatlap 

megfelelt 

2021. 11. 29 
 

mesterminősítési 
eljárás 

ugyanaz tag óvodavezető 
 

Búzás 
Jánosné 

Látogatási 
adatlap 

megfelelt 
 

Az ellenőrzést 
végezte 



 

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

Rövid látogatás 
megbeszélés 
dokumentum-
elemzés 

óvodavezető 
 

munkaközösség 
vezető 

Minden 
csoport 

Feljegyzés 
a naplókba 

Szóbeli 
megbeszélés 
 

2022.04.16. 
 
 
 

Intézményvezetői 
 

Karap Erzsébet 
intézményvezetői 
ellenőrzés 

óvodavezető 
helyettes 
tagóvoda vezető 

Karap Erzsébet 
 

Látogatási 
adatlap 

98%-os 
eredmény 
született 
 

2021-22 Önértékelés 
elkészítése 

Rövid látogatás 
megbeszélés 
dokumentum 
elemzés 
Pedagógusi 
kompetenciáknak 
való megfelelés 
vizsgálata 

óvodavezető 
helyettes 
tagóvoda vezető   
munkaközösség 
vezető 

 

Winkler Edit 
Békefi Ilona 
Nagy Iréné 
Nádasdi 
Lászlóné 
Fejes Mária 

Feljegyzés Szóbeli 
megbeszélés 
 

Folyama-
tosan 

Tehetséggondozás 
a csoportokban 

Beszámoló csoportos óvónő óvónők Feljegyzés fejleszthető 

Folyama-
tosan 

- Munkarend, 
munkafegyelem,  

Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

 
Dolgozók 

Feljegyzés megfelelő 

Havonta - Túlmunka 
elszámolás, 
munkából való 
távolmaradás,  

Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

 
Dolgozók 

Elszámoló 
lapok, 
Jelenléti 
ívek 

megfelelő 

Alkalman-
ként 

- Az óvoda tisztasága, 
rendje,  
Közegészségügyi, 
higiéniai előírások, 
betartása: 
(folyamatosan) 

Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
vezető helyettes 
telephely vezető 

Dolgozók 
az óvoda 
konyhások 

Feljegyzés időnként 
hiányosságo
k  

Nyáron 
folyamatos 

Nyári élet Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
vez.helyettes 
telephely vezető 

Dolgozók Nyári élet 
fűzet 

időnként 
hiányosságo
k 

Havonta Udvari játékok Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
vezető hely. 
telephely vezető 

Karbantartók Karbantar-
tási fűzet. 

Feljegyzés 

Alkalom-
szerű 
november, 
január 

munka javítása 
értékelésére 
irányuló célok, 
feladatok 

Megfigyelés 
Beszámoló 

óvodavezető 
 

Technikai 
dolgozók 

Feljegyzés Időnként 
hiányosságo
k 

A belső önértékelési rendszer 

pedagógus-, 
vezetői-, 

óvodavezető 
vezető 
helyettes 
telephely 
vezető 
munkaközösség 
vezető

Felkészülés a pedagógus, 
vezetői-, tanfelügyeletre 

Önértékelési dokumentumok 

 
Az önértékeléssel, tanfelügyelettel és minősítéssel kapcsolatban folyamatosan szélesítjük tudásunkat, 
amely elengedhetetlen feltétele a megújulásnak, a pedagógus életpálya teljes ismeretének.  2021-2022 
tanévben 5 kolléga önértékelése lett elkészítve. 2021-es évre 1 fő pedagógus és 1 fő intézményvezető 
tanfelügyeleti ellenőrzésre lett beosztva, de a kialakult járványhelyzet miatt elmaradt 1 kolléga 
tanfelügyeleti eljárása és az intézményvezetői is át lett téve egy másik időpontra. A megvalósult vezetői 
tanfelügyelet általános értékelési rátája: 97,99% -os volt. Fejlesztendő területek az elkövetkező két év 
alatt érendők el: 1. A humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében való aktívabb vezetői részvétel. 2.Vezetői 
hatékonyságának fejlesztése érdekében mutatott elkötelezettség. 3.Az intézmény stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 
szoruló területeinek rendszeres beazonosítása. 4. Éves teljesítményértékelő rendszer kidolgozása, és Klíma teszt az intézményi 
klíma megállapítására. 5. Többcsatornás kommunikáció fejlesztése szükséges. 



 

A külső értékelési rendszer 

2021/22 Tanfelügyeleti 
ellenőrzés 

Csizmadia 
Izeli Anikó 
 
Karap 
Erzsébet 

Pedagógus Tanfelügyelet  
 

Intézményvezetői 
Tanfelügyelet 

Önértékelési terv, beszámolók, 
PP, az informatikai felületen. 
Eljárás törölve 
Eljárás elhalasztva 2022.04.16. 

2021/22 
 

Minősítési- 
vizsga, illetve 
eljárás 

Csizmadia 
Izeli Anikó 

Ped. I illetve Ped. II 
minősítés 

Jegyzőkönyv- illetve értékelés az 
informatikai felületen. 

 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás, pedagógiai tanfelügyelet adatai  
Az eljárás 
dátuma 

Értékelt neve Elért kívántfokozat 

2021.10.06. Székely Beáta minősítő eljárás / megfelelt 
2021.09.17 Buzás Jánosné minősítő eljárás / megfelelt 
2022.04.16 Karap Erzsébet Int.vez. tanfelügyelet/ megfelelt 
2022.05.26. Mátyók Péterné pedagógiai tanfelügyelet/törölve 
2022.11.22. Oláhné Szatmári Tünde pedagógiai tanfelügyelet 

9. Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 
Óvodánk nevelési programjának sajátosságai, a megújulásra való igény, határozták meg a 
továbbképzésre való jelentkezéseket, melyet nevelőtestületi határozat erősít meg. A szerzett ismeretek 
hatékonyan beépülnek a mindennapi munkába, az előzetes felkészülésekbe. A továbbképzéseken az 
ötéves továbbképzési tervet az éves beiskolázási tervet, a Pedagógiai Programunkat és a mérések 
tapasztalatait vettük alapul, több ingyenes képzésre jelentkeztünk. Belső továbbképzésünk tárát bővítette 
az Autizmus témaköréből és az Ovi sport alapítvány munkatársainknak  

2021. május 
Autizmussal élő 
gyermekek szociális 
és kommunikációs 
készségeinek 
fejlesztése 

 

2022. Június 
Ovisport Alapítvány 
továbbképzés: Ovi-
röpi, Ovi-
tollaslabda, Integrált 
testnevelés 
résztvevők: 

 
 

 

 

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítottuk össze, hogy az megfeleljen az intézmény 
szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. Ha a beütemezett továbbképzések 
márciustól nem indultak el, pótlásuk a következő nevelési évben történik meg.  

 

 

 



 

Intézményi dokumentumok 
 

Alapító okirat Gyál 
Város. 
Önk. 

Gyál Város Önk. KT-nek 
Oktatási és Kulturális Biz. 

2018.06.28. 2018.09.01. K/14165/ 
2018 

Szervezeti és 
Működési 
Szabályzat 

óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda Szülői 
Szervezete 

2022.08.15. 2022.09.01. 262/1/2021 

Házirend óv. vez. Óvodai Szülői Szervezet 2022.08.15. 2022.09.01. 262/2/2021 

Pedagógiai 
program 

óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda Szülői 
Szervezete 

2022.08.15.
. 

2022.09.01 262/3/2021 

Munkaterv óv. vez. Gyáli Tátika Óvoda 
Nevelőtestülete 

2022.08.15. 2022.09.01 262/4/2021 

10. A gyermeki fejlődés nyomon követése 
Valamennyi gyermekünkről az óvodába lépés első hónapjában felmérést készítünk. A csoportok 
nevelési terveik megfogalmazásakor ezen eredményeket figyelembe veszik. A félév végén, az ismételt 
mérés dönti el a további fejlesztést, konzultálva a szülőkkel, külső segítő szakemberekkel. Minden 
fejlesztésre szoruló gyermek ellátást kapott intézményen belül. A csoportokban a megfigyelés az 
elsődleges mérőeszköz kiegészítve a családlátogatások tapasztalataival, anamnézis eredményeivel. A 
gyermekek fejlődési nyomon követésének dokumentációja az idei nevelési évben is elkészült. Minden 
pedagógus elvégezte feladatát, félévente elkészítették az adott mérési teendőket a mérési naptár alapján, 
és tájékoztatta a szülőket a gyermekek fejlődéséről. 
 

 
 Ellátott gyermekek száma Autik 
 Klapka Bartók  
Pszichológus 34 fő                                             17 fő 8fő 
Logopédus 33 fő                                             39 fő 8fő 
Gyógypedagógus 10 fő                                             3fő 8fő 
Fejlesztőpedagógus 12 fő                                             25 fő 8fő 
Konduktor  14 fő                                            9 fő  8fő 
TSMT/szerződés/ Heti 2 alkalom 8fő 
Kutya terápia 2 hetenként 8fő 

Szakértői –Nevelési Tanácsadóba vizsgálatra küldtünk a nevelési év folyamán: 20fő 

 

 

Minden gyermeknek Óvodás gyermekek fejődésének 
nyomon követése 

szerző: Patyi Zoltánné 
(Fejlődési napló) 
Anamnézis lappal 

- A jogszabályi elvárásoknak 
megfelelő, kitölthető 
táblázatokkal a teljes nevelési 
időszakra- életkorokra bontva 
- Mérési eredmények 

minden óvónő 



 

10. A szülőkkel, szülő szervezettel való kapcsolattartás 

Évente két 
alkalommal 
csoportokban. 

Szülői értekezlet Éves tevékenységek 
Gyermekek 
fejlődése, nevelése 

óvónők 23 fő 
pedagógus 
kb. 220 szülő 

Jegyzőkönyvek 

Évente 1 
alkalommal 
óvodai  
Szülői Munka-
közösségi 
értekezlet.  

Szóbeli reflektálás a 
Munkaterv 
tartalmaira 
Aktuális feladatok, 
programok 

Az éves munkaterv 
céljainak és 
feladatainak 
véleményeztetése. 
Szabályozó 
dokumentumok 
legitimálása 
Vezető választás. óv

od
av

ez
et

ő 

18- 20 szülő Jegyzőkönyvek 

Szülői csoport Jeney Andrea az 
óvoda pszichológusa 
és meghívott vendég 
pedagógusok. 

Autista gyermekek 
szülei részére – 
együttműködés 
otthoni nevelés 
segítségnyújtás 

Je
ne

y 
A

nd
re

a 

8 gy. szülői 
1óv. pedagógus 
1gy. pedagógus 
1pedagógiai 
assz. 
1 dajka 
 

Jegyzőkönyvek 

11.Gyermekvédelmi feladatok 

Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 

Az óvodapedagógusok írásban jelzik a gyermekvédelmi felelősöknek a kivizsgálásra javasolt eseteket, a 
gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal, és közösen megbeszélik a 
szükséges tennivalókat.  
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a hátrányos 
helyzetű gyermekeket értjük, a kolléganők megfelelő információval rendelkeznek, ezen gyermekek 
helyzetéről. Az óvoda gyermekvédelmi felelősei és az óvodapedagógusok rendszeresen kölcsönösen 
megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosítása, valamint az 
információk hitelessége szempontjából.  
Amennyiben védelembe vételre vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagógusnak kötelessége 
véleményt írásba foglalni.  
Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési 
szokásaira, vagy bármely változásra, amely az óvodás élet alatt a gyermek életében szokatlan, kirívó. 
Ezt kötelességünk jelezni a gyermekvédelmi felelős számára.  
Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezéskor részletes, sokoldalú anamnézist vesznek fel, így a 
szociális helyzetről némi benyomást szereznek.  
Az esetkonferenciákon, megbeszélésen a gyermekvédelmi felelősnek továbbra is részt kell vennie.  

 
Szociális központ Család- és gyermekjóléti Szolgálat 

12 fő gyermeknél 
(gyermekvédelembe vétel okán) 
 

 

Szociális központ Család- és 
gyermekjóléti Szolgálat 
gyermek pedagógiai 
vélemény kérése 

Karap Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 
Nádasdy 
Lászlóné 
Mitku Katalin 
Székely Beáta 

Gyermek pedagógiai 
vélemény. 



 

4 gyermeknél Szülőkkel való 
megbeszélés 

Magatartási-, 
nevelési 
gondok otthon 
és az 
óvodában. 

Karap 
Erzsébet 
Mitku 
Katalin 
Székely 
Beáta 

8 fő szülő 
4fő pedagógus 

Jegyzőkönyv 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a hátrányos 
helyzetű gyermekeket értjük, a kolléganők megfelelő információval rendelkeznek ezen gyermekek 
helyzetéről. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok rendszeresen kölcsönösen 
megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosítása, valamint az 
információk hitelessége szempontjából. Amennyiben védelembe vételre vagy más hatósági eljárásra 
kerül sor, úgy a pedagógusnak kötelessége véleményt írásba foglalni. Különös figyelemmel vannak a 
pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy bármely 
változásra, amely az óvodás élet alatt a gyermek életében szokatlan, kirívó. Ezt kötelességünk jelezni a 
gyermekvédelmi felelős számára. Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezéskor részletes, 
sokoldalú anamnézist vesznek fel, így a szociális helyzetről némi benyomást szereznek. 

11.  Sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátása (2021.10.01.) 

 

2021 szeptemberében újból sikeresen pályáztunk az AUTMENTOR. című pályázatra, amely által 
szakmai megsegítést, eszközbeszerzést és szakmai tudást szereztünk. Az SNI-s gyermekekre egyéni 
fejlesztési tervet készítenek a pedagógusok fejlesztő és gyógypedagógus bevonásával. A mérések 
eredményéről ebben az évben egyszer személyes tájékoztatást kaptak a szülők fogadóórán, a nevelési év 
végi eredményeket online és személyes formában tekinthették meg, aki igényelte a nyári időszakban 
fogadó óra keretében személyesen beszélhetett az óvodapedagógusokkal a gyermek önmagához mért 
fejlődéséről. 

– A fejlesztést a szakértői bizottság szakvélemény alapján az óvoda logopédus-gyógypedagógusa 
végzi az SNI-s gyermekeknél.  

– Autista gyermekek intézmény kívüli szakemberei a Nevelési Tanácsadó munkatársa - konduktor – 
Horváth Georgina, valamint új kollégaként Kovács Ágnes autista gyógypedagógus nyújtott 
segítséget  

– Dr. Arányiné M. Mária logopédus- gyógypedagógusunk az előírt foglalkozásokat megvalósította a 
gyermekekkel, valamint a 11 fő SNI-s és a 10 fő autista gyermek írásbeli anyagát –  
fejlesztési tervet készítette el. 

– A TSMT- tornát végző Menczel Mónika sok segítséget jelentett a gyermekek fejlesztésében, őt is 
megbízási szerződéssel alkalmaztuk. 

– A gyermekek fejlődési nyomon követésének dokumentációja az idei nevelési évben is elkészült. 
Minden pedagógus elvégezte feladatát és tájékoztatta a szülőket a gyermekek fejlődéséről. 

– A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára szükséges speciális támogatást, hogy megkapják, 
sikerült felvennem gyógypedagógus kollégát meg. 

– A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalmát a köznevelési törvény egyértelműen 
megfogalmazza (Kt: 4.§ 13.). Óvodánkban Sajátos Nevelési igényű gyermek száma 21 fő 

 
 



 

21 fő  
SNI 

10 fő 
autista 
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– Szociális és kommunikáció fejlődés elősegítése, 
– Tanulás és problémamegoldó képesség fejlesztése, 
– A tanulást akadályozó, normális élmény-szerzés 

lehetőségét korlátozó viselkedési elemek csökkentése 
– A családok segítése, hogy helyzetükkel 

megbirkózzanak 
– Kognitív funkciók fejlesztése, grafomotorika 

fejlesztése, mozgás, beszédfejlesztés, kommunikáció, 
szocializáció fejlesztése. 

óvodavezető  
logopédus-, 
gyógypedagógus 
pszichológus 
konduktor 
óvónők 
autista csoport 
dolgozói 

11 fő 
SNI – 
képesség
-
fejlesztés

Beszédkészség-, tanulási zavar. 
Kognitív funkciók fejlesztése, grafomotorika fejlesztése, 
mozgás, beszédfejlesztés,  
logopédia, mozgásfejlesztés.

óvodavezető  
logopédus-, 
gyógypedagógus 
pszichológus 
konduktor 
gyógytornász 
óvónők 

 

12. Tehetséggondozó programok, tevékenység 

 

 Angol délutáni foglalkozás Brauner Szintia 20 fő 
 Barkács délutáni foglalkozás Kovácsné G.Zs., Finta 

Tünde 
20 fő 

 Jóga délutáni foglalkozás Nádasdi Lászlóné 40 fő 
 Okosító torna délutáni foglalkozás Obornyák Tímea 20 fő 

13. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységeink: 
 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata jelenik meg a 
Pedagógiai Programban is. Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, 
befolyásolják a közösségi programokat is. A témák megjelentek a csoportnaplóban, tematikus 
tervekben, heti tervekben egymásra épültek. pl.: mindennapos mozgás, hetente gyümölcsnap…. Az 
óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban 
tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. Az intézményben kiemelt figyelmet kapnak a zöld 
jeles napok, pl: a Föld napjára közösen ültettük el a szülők által hozott palántákat, gyógy és 
fűszernövényeket. Termésüket a nyári időszak alatt élvezhették reggeli, uzsonna mellé a gyerekek. 
Nemcsak testi, hanem lelki egészség preventív megtartásához Boldog Óvoda program működtetésével 
mélyítettük óvodánk egészséges életmódra nevelését. Az idei évben megvalósítására került az OVI 
SPORT pályázaton elnyert pálya megépítése, ezzel segítve az egészséges életmódra nevelést.  

 

 

 

 



 

gyümölcs-zöldség 
saláták, müzlik, 
sütemények, lekvárok 
készítése a gyerekekkel 

 
óvónők, 
ped.asszisztens, 
dajkák 

Több csoport örömteli 

séták-, kirándulások 269 fő megfelelő 
örömteli 

úszás  25 fő megfelelő 
örömteli 

Sport nap dolgozók 210 fő megfelelő 
örömteli 

Boldogság órák tartása óvónők Óvodaszintű örömteli 

13. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, 

tevékenység 

Az „Zöld Óvoda” szellemét továbbra is erősítettük az intézmény gyermek és felnőtt közösségében is. 
(szelektív hulladékgyűjtés, víztakarékosság-víztisztítás), ésszerű villanyhasználat, óvodánk minél 
zöldebbé tétele) pályázatok útján, támogatásokból és saját költségvetésből. A Gyáli kertbarátok köre 
segítséget nyújt a facsemeték, palánták beszerzésében. Elnyertük az Örökös Zöld Óvoda címet. Újra 
indult a nyári öko tábor, ahol fantasztikus élményekkel gazdagodtak a gyerekek és pedagógusok 
egyaránt, szülői elismerés és elégedettség sem maradt el!  

Őszi 
kirándulások 

 

Öko parkok 
felkeresése 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben

Sarkady Pálné 
Marika 
Csizmadiáné I 
Anikó 

 „Őszi terménykiállítás 
terményekből!   

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben 

Mátyók 
Péterné 

90fő gyermek 
4 pedagógus 
10 szülő 

 Kora Őszi és május-
júniusi kirándulások 
szervezése 

Környezet 
megismerésére nevelés 
a természetben

Karap Erzsébet 
Csizmadiámé 
Izeli Anikó 
Székely Beáta 

Óvodai szinten szülői 
kísérettel 

14. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

2 havonta Tisztasági Karap Erzsébet Teljes gyermek létszám Megfelelő 

15.Az óvoda-iskola átmenet támogatása 
Az iskolai életre való felkészítés 3 éves kortól fokozatosan megvalósul. Iskolásaink tanítói és szülői 
visszajelzések alapján jól veszik az akadályokat. Az integrálás elvét érvényesítjük intézményünkben az 
SNI-s, BTMN-es, külföldi anyanyelvű és szociális hátrányokkal küzdő gyermekek esetében egyaránt és 
a tehetségműhelyekben is egyénileg fejlesztjük a kiemelkedő képességű gyermekeket. Ebben a tanévben 
a tervezett programok a pandémia miatt csak a második félévben valósultak meg.  
 
 



 

 
Adat Külső partner A kapcsolat 

formája 
Felelős Résztve

vők 
létszám

a 
Költségvetés 
Gazdálkodás 
Felújítás 
Városi rendezvények 

Fenntartó személyes, 
levél,  
e-mail 

Karap 
Erzsébet 

4 fő 

Ellenőrzi az intézmény dokumentumait 
Az intézményre vonatkozó döntések 
előkészítése. 

Igazgatási Iroda – 
Szociális és intézményi 
igazgatási csoport 

személyes, 
levél,  
e-mail 

Karap 
Erzsébet 

4 fő 

Bölcsődéből átjövő gyermekek. Bölcsődével való 
kapcsolattartás 
 

telefon,  
megbeszélés 

Karap 
Erzsébet 

2 fő 

Szűrések és fejlesztés az arra rászoruló 
gyermekeknél. 
Iskolaérettségi-, BTM vizsgálat. 
Rendezvényein részvétel. 

Pest Megyei 
Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli 
Tagintézménye 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 
Székely Beáta 

17 fő 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi 
egyházak által nyújtott hittan, szülői igény 
szerint.  

Egyházak és óvoda 
kapcsolata 
 

telefonon, 
személyes, 
 

Kovácsné 
Garai Zsuzsa 

23 fő 
pedagó
gus 

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

„Kertváros” Gyál 
Kistérség Szociális és 
Családvédelmi 
központja  

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 
Székely Beáta 

2 fő 

 
Rendezvényeken való részvétel 

Arany János Közösségi 
Ház és Városi 
Könyvtár 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 
Székely Beáta 

6 fő 

Két védőnő jön mindkét épületbe főleg Tetű 
megjelenésekor, de általában negyedévente 
tisztasági ellenőrzésre. 

Gyermekorvos, 
védőnők és óvoda 
kapcsolata 

telefonon, 
személyes, 
 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 
Székely Beáta 

24 fő 

 Szakmai támogatás, igényfelmérés után. Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltatás- POK 
 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 
Székely Beáta 

24 fő 

Étkeztetés.  Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 

telefonon, 
személyes, 
levél, e-mail 

Juhász Szilvia dolgoz
ók 

Szülői értekezletek 
Fogadó órák 
Óvodai rendezvények, ünnepek, - Közös 
kirándulások a szülőkkel 
Nyílt napok 

Család Napi 
kapcsolattartás 
telefonon, 
 

Karap 
Erzsébet 
Csizmadiáné 
Izeli Anikó 
Székely Beáta 

dolgoz
ók 

17.Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) 

 

1. Bartók épület Fészek hinta, 
nagy hinta, 
lánchíd, 
gyermek padok 

2. Klapka épület Fészek hinta, 
gyermek padok 



 

PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet) 

 Városi ünnepségeken való 
részvétel. 

Megemlékezések Karap Erzsébet 2-3-fő 

 Intézmények megnyitói 
való részvétel 

Kapcsolattartás 
elismerés kinyilvánítása 

Karap Erzsébet 2-3 fő 

 Továbbképzéseken-, 
előadásokon való 
részvétel 

Szakmai fejlődés-, 
közös gondolkodás 

Karap Erzsébet intézmény dolgozói 

 Tanulók és Kollégák 
fogadása, mentorálása 

Új dolgozók keresése 
Az intézmény 
megismertetése 

Karap Erzsébet Intézmény dolgozói 
Online bemutatkozó ppt 
készítésével 

19.Pályázati tevékenység 

„Örökös Zöld 
Óvoda" címet 

elnyertük  

 A 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium és 

az Emberi 
Erőforrások 

Minisztériuma 
megbízásából a 

Magyar 
Mezőgazdasági 

Múzeum  

A kidolgozott 
kritériumrendsze
r alapján dolgozó 
óvodák számára. 

 „Örökös Zöld Óvoda"  

 
OVI SPORT 
pályázatának 
megvalósítása 

megtörtént 

OVI SPORT 
ALAPÍTVÁN

Y 

A gyerekek minél 
korábban 
megismerkedjene
k a mozgás 
örömével. 

„Nagy lépés kis cipőben” 

 
Autmentor202

1 pályázat 
elnyerése és 
kivitelezése 

NFSZK Autizmus 
specifikus nevelés 
és oktatás 
támogatása 

Autmentor2020 

https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/nagy-lepes-kis-cipoben-ovi-foci-alapitvany/
https://magyartermekonline.hu/tarsadalom/nagy-lepes-kis-cipoben-ovi-foci-alapitvany/


 

Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése 

1. A nevelési-, tanulási-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést eredményezze? 

- A törvényi előírásoknak megfelelően az átdolgozott és elfogadott PP működtettem. 
- Részt vettem a nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. 
- A PP gyakorlati alkalmazásnak segítése. 
- Az éves tervezésnél az intézményi specifikumok szem előtt tartása. 
- Belső továbbképzési rendszer működtetésére törekedtem. 
- Külső előadót hívtam  
- Munkaközösségek működését ösztönöztem. 
- Jó gyakorlatok integrálása napjainkba a környezettudatos nevelés kidolgozásával, melynek 
megvalósítása a jövő feladata. 
- Konstruktív kommunikáció átadásának belső rendszere a munkatársakkal, a célok elérése 
érdekében. 
- A gyermeki fejlődés nyomon követése folyamatos megbeszélés a gyermekek fejlődésével 
kapcsolatban.  
- Olyan módszerek, szervezési formák, tanulási technikák bevezetése, mely leginkább megfelel az 
egyes gyermekek sajátos igényeinek, szükségleteinek, fejlettségének. A gyermeki fejlődés érdekében 
saját rendszer működtetése, elemzése.  
- Az óvoda szakembereinek konstruktív együttműködés biztosítása az óvodapedagógusokkal, 
szülőkkel, külső szakemberekkel. 
 

Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési/tanulási folyamatba? 

 
Az intézményünkben pedagógusaink a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén 
fejlesztési tervet készítenek. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 
folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek 
megfelelő formában gyermeknek.  
Elvárás:  
- 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 történik, a fejlesztési tervek kidolgozása a gyermekek számára. 
- Intézményen belül egységes értékelési rendszer alkalmazása történt a mérési naptárunk alapján. 
- Figyelemmel kísértem, 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 vettem az értékelési eredmények összegzése által kijelölendő feladatok meghatározásánál, 
közösen határoztuk meg az intézményi szintű feladatokat. 
Intézményünk a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a 
stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására. A 
problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 
erősségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 
intézménynek.  
Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitás az intézmény napi 
gyakorlatában? 

- Mérési eredmények tapasztalataira építve a képességfejlesztés napi gyakorlatba való beépülését 
folyamatosan követtem a csoportnaplók ellenőrzésekor, valamint a napi megfigyelések, ellenőrzések 
során. 
- A nevelési terv értékelése során kitértem a bevált módszerek, eljárások elemzésére és terveztem 



 

annak további alkalmazását. 
- Fejlesztő célú értékelést alkalmaztam a kollégákra a csoportlátogatások során, amelyet szakmai 
megbeszélés követett. 
A gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentáció a 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet 63§-nak 
figyelembevételével készült el. Egységes értelmezésben végzik a pedagógusok évente két 
alkalommal. Ahol lemaradás tapasztalható fejlesztési tervet írnak. Minden év novemberében és 
májusában. Az eredmények azt mutatják, hogy minden területen javulás mutatkozik. A pedagógusok 
a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a szülőknek fogadóóra 
formájában, illetve szülői értekezleten. 
 
Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy az éves nevelési, tanulási ütemterv, a 
tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és 
hozzájáruljanak a fejlődéshez? 

Ellenőriztem, hogy a csoportban folyó nevelőmunka és a dokumentáció vezetése összhangban legyen 
a helyi Pedagógiai Programmal, valamint az értékelésre alapozott nevelési terveket, és az annak 
megvalósulását. 
- BECS mérési eredmények elemzése, értékelése. Ezek után az éves tervezés kidolgozása, erősségek, 
fejlesztendő területek megjelölésével. 
– Csoportlátogatások elvégzése a vezető helyettessel; telephelyvezető részéről is. 
– Az önértékelés, pedagógus tanfelügyelet gyakorlatának megismerése az intézmény minden 

dolgozója részéről is megtörtént. 
- PP-ben elvárt tanítási, nevelési módszerek beválásának vizsgálata pedagógiai látogatás keretében 
történik. Látogatás alapján, folyamatos nyomon követés, elemzés, ha szükséges korrekció történik. 
Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját 
nevelési/tanítási gyakorlatában? 

- Irányítom a differenciáló, az egyéni nevelési/tanulási utak kialakítását célzó 
nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést.  
- Gondoskodom róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, illetve 
felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 
- Az óvoda logopédusa látja el a beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket. Folyamatos a 
megbeszélés részéről velem és az óvónőkkel. A felmérés eredményeit is megosztja az óvónőkkel és 
közös esetmegbeszélésekkel segít a csoportban történő fejlesztéshez.  
- A tehetséggondozás érdekében a játékos foglalkozások évek óta működnek, de a csoportokban is 
hangsúlyos terület. 
- Figyelemmel kísérem a hiányzásokat, és megteszem a szükséges intézkedéseket. 
- A differenciálás az intézményi működésben a szakemberek bevonásán kívül a 
pedagógusasszisztensek munkájával, az óvónők tervezői- nevelői-tanítási munkájában, a mérési 
értékelési módszereinkkel működik. 
- Fejlesztő pedagógus, aki a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményéből jár ki 
hozzánk, szintén sokat segít ebben a munkában. 
Elősegítettem az óvodába járó gyermekek nevelését, testi épségük óvósát, erkölcsi védelmét, 
fejlesztésüket és képességük kibontakoztatását. 
- Ösztönöztem a kollégákat a tehetséges gyermek felismerésére, kiszűrésére, speciális igények 
kielégítésére. Mindennapi gyakorlatban a differenciálás elvének alkalmazását vártam el. 
- Évente többször is megbeszéltük a gyermekvédelmi munkát a pedagógusokkal és a gyermekvédelmi 
felelősökkel.  Rendszeresen ellenőriztem 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. 
 
 

 



 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe? 

- A törvényi változások figyelemmel kísérésével. 
- Több óvodavezetővel tartom a kapcsolatot, akikkel segítjük egymás munkáját.  
- Két pályázatunk elfogadásra és megvalósításra került, melynek sikeressége nagy lépést jelent az 

innovatív törekvés útján intézményünk számára (Ovi sport, Autmentor és Örökös Zöld Óvoda 
pályázatok) 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása? 

- Az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat figyelembe 
vettem. 

- Lehetőséget megteremtettem arra, hogy mindenki elmondhatta véleményét, tervét, elképzeléseit az 
aktuális értekezleteken. 

- Irányítottam az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek 
megismerését és nevelési/ tanulási- tanítási folyamatokba épülését.  

 
Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal?  
Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös értékeken 
alapuló vezetői jövőképét, céljait? 
 
- Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatomban 

megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 
- Figyelemmel kísértem és be is tartottam a törvényi előírásokat, valamint a helyi adottságokat, 

fenntartói, szülői elvárásokat. 
Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitásokat? 
Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

 Továbbképzési célok az egyéni és az óvoda szükségleteinek összehangolásával történt. 
- Figyelemmel kísértem az aktuális külső és belső változásokat, hatékonyan igyekeztem reagálni 

rájuk, utána nézek a változtatások szükségességének okainak, és felmérem az ok-okozati 
összefüggéseket. 

- A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési 
módját megosztottam kollégáimmal, a felmerülő kérdésekre választ adtam, ha nem tudtam, 
további információt gyűjtöttem. 

- Az új kihívásokkal kapcsolatos továbbképzéseken is részt vettem, az érdeklődő kollégákkal 
együtt, s igyekeztem a megszerzett információkat megosztani a közösségünk tagjaival, ha 
szükségét láttam szakértőt is hívtam. 

- Igyekeztem a felmerülő problémát hatékonyan értékelni, rugalmasan kezelni, megtervezni, 
végrehajtani, mindig nyitott vagyok az innovatív dolgokra, jó kapcsolatot ápolok a partnerekkel. 

Nagy hangsúlyt fektettek, hogy a kollégák eljussanak olyan továbbképzésekre melyek témái a 
környezettudatosság és a mozgás. Az elsajátított tudást a mindennapi tevékenységek során alkalmazni 
tudják. 
Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése érdekében? 

Elkötelezett voltam a munka, tervezett, szervezett megvalósítása mellett. Az intézményt nyitott, 
integráló, befogadó szervezetnek tekintettem, ebben a szellemben fejlesztem. Az óvoda önálló 
arculatának megtartásával hatékony nevelési intézményt kívánok működtetni, amely megfelel a helyi 
sajátosságoknak, társadalmi elvárásoknak és valamennyi partnerünknek. Az intézményi működést 
befolyásoló (azonosított, összegyűjtött, értelmezett) mérési adatokat, eredményeket felhasználtam a 
stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének 
megítélésében, különösen a nevelés/tanulás szervezésében és irányításában.   
A kollégákkal megosztottam a nevelési/tanulási eredményességről szóló információkat.   



 

Beszámolót kértem a gyermekek megfigyelésén, és a helyben szokásos méréseken alapuló egyéni 
fejlődés változásáról (mérések eredményeit és a fejlesztési terveket csoportnaplóban/fejlődési 
naplóban dokumentálják az óvodapedagógusok) és elvártam, hogy a tapasztalatokat felhasználják a 
gyermek fejlesztése érdekében. Irányítottam az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását 
és összehangolását, biztosítottam azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését.  A stratégiai 
célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók 
voltak. 
Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 
szorulnak? Mi történik ezekkel? 

- Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és javítása 
céljából, mint vezető a nevelőtestülettel közösen meghatároztuk az intézmény minőségpolitikáját, 
ugyanis legfőbb célunk az volt, hogy óvodánk az általános és a helyi pedagógiai valamint a szakmai 
célkitűzéseknek megfelelően működjön.  
-A célok eléréséhez egyértelmű és egymásra épülő terveket dolgoztunk ki, melynek alapja az 
információszerzés, a külső és belső partnerek számbavétele, a velük való együttműködés kidolgozása. 
Minőségi és Belső értékelési csoport működik az intézményben, mely segítségével folyamatosan 
nyomon követhetem a célok megvalósulását, ami meghatározza az intézmény erősségeit és 
gyengeségeit, felhasználva a belső és külső értékelés eredményeit. A nevelőtestületet bevontam a 
fejlesztő munkába, az intézményi közös kérdések megválaszolásába, a problémák megoldásába.  
- Az értekezletek során emlékeztettem a közösséget a célokra, amiket megfogalmaztunk a Pedagógiai 
Programban. A feladatokat, módszereket ennek rendeltem alá.  Irányítottam az intézmény hosszú és 
rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítottam azok megvalósítását, értékelését, 
továbbfejlesztését.  
Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában megjelenő változások 
értelmezésében, megközelítésében? 

- Figyelemmel kísérem a törvényi-, egyéb az intézmény működését szabályozó változásokat: az 
információáramlás különböző formáinak alkalmazásával- Közlönyből, Internet adta lehetőségeket 
felhasználva, kör- e-mail, kéthetente értekezlet megtartásával, faliújságon az információk 
megosztásával, körlevéllel, szóbeli beszélgetéssel tájékoztatom a közösséget. 
- Folyamatosan tájékoztattam őket, hogy a dokumentumainkat ezeknek megfelelően kell módosítani 
és ennek keretében tettük meg a szükséges lépéseket.  
- Nevelés nélküli értekezleteken témaként szerepel az előttünk álló feladatok értelmezése, feladatok 
elosztása. 
- Információáramlás különböző formáinak alkalmazása, csoportos és egyénenként történő 
tájékoztatás.  
Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

- Naprakészen követtem az intézményt érintő változásokat. Folyamatosan informáltam kollégáimat és 
az intézmény partnereit a megjelenő változásokról. Módszertani szabadságot tiszteletben tartva 
követtem a nevelőtestület szakmai tevékenységét, nevelési eredményességét, biztosítva a zavartalan 
működést. 
- Segítettem a kollégákat az önálló információszerzésre, (konferenciák, előadások, egyéb források).  
biztosítottam számukra az időt (akár helyettesítés elrendelésével is), és lehetőségek szerin anyagi 
támogatással is. 
- Fontosnak tartottam, hogy a testület minden tagja tisztában legyen a saját munkakörének 
feladataival, megfelelő mennyiségű alkotói szabadságot és visszajelzést adtam a testületnek, amely 
tevékenységében megerősítettem.  
- Nyitott voltam az új kezdeményezések, innovációk megismerésére és befogadására. Örömmel 
vettem a nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációs 
törekvéseket, fejlesztéseket. 
- Aktív és támogató kapcsolatrendszert építettem ki a célok elérése érdekében és a folyamatos 
fejlődésben. 



 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és 
fejleszthető területek meghatározása? 

- Ismerem a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználom az eredményeit.  
- Vezetői munkám során számítok a kollégák véleményére.  
- Tudatos voltam a saját vezetési stílusom érvényesítésében, ismerem erősségeimet és korlátaimat. 
- Önértékelésem reális, erősségeimmel igyekeztem jól élni, hibáimat elismerem, a tanulási folyamat 
részeként kezelem. 
- Vezetői munkámmal kapcsolatban számítok a kollégák, a szülők és a fenntartó véleményére.  
- Tudatos vagyok a saját vezetési stílusom érvényesítésében, mindig fejlesztem ezeket a 
képességeimet. Ismerem erősségeim, gyengeségeim.  
- Igyekszem hibáimat alázattal elismerni, azokat a fejlődés lehetőségére felhasználni. Erősségeimet 
kamatoztatni. 
- Önértékelési Kérdőívek elemzései – szülői; óvónői; vezetőtársi; lezártuk, a fejlesztési tervek 
elkészültek. 
- Beszámoló készítése során saját munkám elemzése, hiányosságok, kudarcok, eredmények. 
 

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban? 
Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a 
szervezeti célok elérése érdekében? 

- Folyamatosan fejlesztem vezetői felkészültségemet, vezetői képességeimet, keresem az új szakmai 
információkat, lehetőségeket.  
- Kommunikáció – retorika - helyesírás – szép Magyar beszéd 
- Vezetői kompetenciák. 
- Jogszabályi változások figyelemmel kísérése, segítség kérése a Jogi és intézményfelügyeleti 
irodától. Sok segítséget, támogatást kaptam továbbra is Pap Krisztinától aljegyző, irodavezető 
asszonytól. Az intézményt érintő döntések előkészítésekor mindig megbeszéltük a lehetőségeket. 
- Vezetői munkámat jellemezi, hogy betartom a szakmai etika szabályait 
 

Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja? 

Igyekszem a szakmai kommunikációs technikákat magas szinten alkalmazni, szakmai ismereteimet, 
tapasztalataimat, véleményemet szóban és írásban hitelesen és érthetően megfogalmazni, így önállóan 
és felelősen tudok a szakmai vitában való részvételre, érvelésre.  Kommunikációm elfogadó és 
hiteles, korrekt partneri kapcsolatra törekvő.  Az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres 
beszélgetések, értékválasztási és értékátadási képességekkel bírnak. 
 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermek, a nevelőtestület tagjai és önmaga képzése 
és fejlesztése iránt? 

- Igyekszem nyomon követni az új szakmai információkat, és elsajátítani azokat.    Folyamatosan 
fejlesztem vezetői kompetenciáimat, őszintén megfigyelem önmagamat, mások tapasztalatai alapján 
is. 
- Számomra fontos a kollégák folyamatos fejlődésére irányuló lehetőségek megteremtése. 
Önképzéssel, továbbképzéseken történő részt vétellel biztosítottam, ösztönöztem a munkatársak 
szakmai fejlődését, támogattam önfejlődési terveiket. A továbbképzési program alapján a beiskolázási 
tervet nevelési évre szólóan aktualizáltam, melyet úgy állított össze, hogy az megfeleljen az 
intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. - Minden téren 
igyekszem hiteles és etikus lenni, amit elvárok kollégáimtól is.  



 

 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi indokolja az 
esetleges változásokat, átütemezéseket? 

A járvány helyzet az első félévben nagyon sok mindenben meghatározta a kitűzött célok és feladatok 
megvalósítását. Nehéz munka övezte az utat, amelyen ez alatt az 1 év alatt végigjártunk, de remélem, 
hogy ennek az időszaknak is hamarosan vége lesz és a megvalósítások elé sem kerül több akadály. A 
szülőknek köszönet az együttműködésért és türelmükért, mivel végig velünk voltak ezen a nem 
könnyű, de rendkívüli „utazáson”. Köszönöm az Óvoda azon dolgozóinak, akik munkám haladásában 
segítenek, és akikkel közös érdekű szakmai munkát tudunk megvalósítani a fejlődésünk érdekében, és 
odaadással, szeretettel dolgoznak velem. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival, 
kollégáival? 

- Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe 
bevontam az intézmény munkatársait és partnereit, a döntésekhez szükséges információkat 
megosztottam az érintettekkel.  
- Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoztam döntéseket, oldottam meg 
problémákat és konfliktusokat. 
- A vezetőtársak véleményét is kikértem valamennyi ügyben. 
- A székhelyen dolgozó vezető helyettessel, tagintézmény vezetővel a munkaközösség vezetőkkel jó a 
kapcsolat, folyamatos az egyeztetés, a megbeszélés. 
- Az óvodapedagógusokkal együtt készítettük elő azokat a döntéseket, amiben önállóan dönthetünk 
(pl. ünnepek előkészítése, bővítéssel kapcsolatos feladatok). A véleményük meghallgatása után 
határoztuk meg és osztottuk el a feladatokat. 
- Sokat segít a szülői hozzáállás segítőkészségük.  
 
 

Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és 
értékelésében? 

- Aktívan veszek részt a belső intézményi ellenőrzési értékelési rendszer kialakításában és 
működtetésében. 
 - Értékelésben fő szempont a támogató értékelés, melyben építek a pedagógus erősségeire, és a 
fejlesztendő területek meghatározásában is kezdeményező vagyok.  
- Az óvodapedagógusok látogatásában részt vállalva, értékelésnél az erősségek kiemelésével 
határozom meg a fejlesztés irányát. 
- Csoportlátogatásokat én végeztem, a vezető társakkal együtt a szakmai megbeszélés során 
igyekeztem a pedagóguskompetenciák figyelembevételével segítséget nyújtani. 
 

Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a 
munkatársakat és gyermekeket? 

Vezetői hatékonyságom fejlesztése inspirálta a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 
- Támogattam az új kezdeményezéseket, ösztönöztem a továbbtanulást.  
- Építettem az óvodapedagógusok egyéni tulajdonságainak erősségeire, ösztönöztem a nevelőtestület 
tagjait az önképzésre. 
- Módomban állt év végén jutalmat adni, amit ezúton is szeretnék megköszönni a fenntartónak. Ez 



 

nagy lehetőség a dolgozók munkájának elismerés kinyilvánítására 
- Tovább visszük a hagyományokat: Jubileumi jutalom, szakvizsga, minősítés után a közösség előtt 
virágcsokorral megköszönöm a munkájukat, gratulálva a teljesítményükhöz. 
- Felnőtt karácsony és Pedagógus nap megünneplése külső helyszínen történik, amely jó hangulatban 
telik az óvodánk közösségével. 
 

Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre 
épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Hogyan koordinálja az 
együttműködést? 

- Ösztönöztem a nevelőtestület tagjait az önképzésre. 
- Alkalmat adtam az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogattam 
munkatársaim terveik és feladataik teljesítésében, továbbképzéseik támogatásában. 
- Munkaközösségeket, és intézményen belüli önértékelő csoportot működtettem. 
- Szükség szerint részt vettem a különböző teamek munkájában, pályázatok írásában. 
- Kezdeményeztem, szerveztem és ösztönöztem az intézményen belüli együttműködéseket, nyitott 
vezetési módszerrel.  
- Minden előttünk álló feladatot megbeszéltünk – felelősök, időhatár, eszközök és más egyéb 
rendezvények, bizalomra épülő együttműködés kialakításával. 
 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben? Milyen 
módon biztosítja és támogatja az érintetteket, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai 
alapján kollégái szakmai fejlődését? 

- Tudtam és átláttam, hogy az intézménynek milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége. 
- Az intézményi szükségleteket, valamint a munkatársak szakmai karriertervét is figyelembe véve 
készítettem el a beiskolázási tervet.  
- Szakmai napok és belső továbbképzések szervezésével biztosítom a pedagógusok szakmai 
fejlődését. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján, különös 
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására és a fenntartó által elvárt feladatok 
megvalósítása alapján biztosítottam és támogattam az érintetteket. 
Hogyan gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges 
változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)? 

Az óvónőhiány a mi intézményünkben is gond, azonban igyekeztünk megoldani a helyettesítést. 
 Igyekeztem olyan elvárásokat támasztani, ami a gyermekek óvodai életére vonatkozott. 

- A pedagógus elhivatottságot nem terhelni a sok felesleges adminisztrációval.  
- A gyermekekkel való szeretetteljes (ölelés, simogatás, meghallgatás, együttjátszás) együttlét 

volt a legfontosabb.  
Mindent ennek vetettünk alá. A Csoportnapló, Mulasztási napló, és a Fejlődési napló szakmai 
színvonalának megtartását magas követelmény elé állítottam. Arányos és egyenletes feladatelosztás 
biztosítása: Ki miben erős, önérvényesítés lehetőségeinek biztosítása a feladatok elosztása során.  
 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

- Körültekintően hoztam meg döntéseimet.  
- A döntések előtt az SZMSZ-ben megfogalmazott döntési, véleményezési jogkör 
figyelembevételével, tanácsot, véleményt kértem a nevelőtestülettől az értekezleteken.   
-  Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoztam meg döntéseket, a kialakult 
problémákat és konfliktusokat kooperatív technikákkal segítve oldottam meg. 
- A döntéshozatal előtt konzultáltam vezető társaimmal, és ezután hoztuk meg a közös döntést. 
 



 

Mit tesz a nyugodt, munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 
érdekében? 

- Ismerem személyesen munkatársaim, erősségeit és gyengeségeit.  
- Konfliktushelyzetek megoldására vannak ismereteim a konfliktuskezelői módszerek területéről.   
- A kialakított szabály- és szokásrendszer ismeretét és betartását egyformán megkövetelem 
mindenkitől.  
- Támogattam és ösztönöztem az innovációt és a kreatív gondolkodást.  
Szeretetteljes, gondoskodó, segítőkész vezetői munkával igyekeztem támogatni kolléganőimet. 
 

Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok elérése 
érdekében? 

„Várlak” foglalkozás egymás közti hospitálásokkal, melyeken a cél: a tudásmegosztás, 
gyakorlatszerzés és tapasztalatgyűjtés történik, további hagyományának folytatásával. A 
továbbképzéseken elsajátított szakmai gyakorlatok megosztása a kollégákkal a bemutatók során. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

- Folyamatosan figyelemmel kísértem az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók 
változásait.  

-  Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályváltozásokról 
folyamatosan tájékoztattam:  

- Folyóiratok – Óvodavezetés – Óvodai Jogfutár, Hírek – internet. 
- Intézmény Felügyeleti Iroda tájékoztatása 

Gyáli óvodavezető társaimmal való jó kapcsolat – egymás segítése, támogatása. 
 

Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

- A tájékoztatásra – igénybe vettem a többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 
nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtettem.  
- Ki alakítottam az egységes információátadási rendszer működtetését: megbeszélések, értekezletek 
vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.  
- Helyben szokásos módon. Ovi Híradó – Faliújság. Honlap; Körlevél; Értekezletek. Különböző 
fórumokon nyilatkozat. Interaktív ovi híradó.  
Fejlesztendő: A Gyáli Újságban újra több cikk megjelentetése az életünkről. 
 

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, 
fizikai környezet)? 

- Törekedtem a dolgozókkal szembeni egyenletes terhelésre.  
- Megteremtettem a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet.  
- Figyelemmel kísértem a dolgozók aktuális élethelyzetében történt változásokat (pl. betegség), és 
ennek figyelembevételével osztottam ki a feladatokat.   
- Az óvodai eszközöket folyamatosan felmértem, és szükség esetén javíttattam, vagy újak 
beszerzéséről gondoskodtam.  
- Vezetői munkám során megtapasztaltam, hogy a kollégák számára erősen motiválók a világos, 
inspiráló célok, az átlátható, tiszta szervezet, a tudás támogatása, az önálló, felelősségteljes feladatok, 
a teljesítmény díjazása, elismerése, a személyes példamutatás, illetve az összetartó, jó csapat. 



 

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 
érdekében? 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hozok meg döntéseket, és a kialakult 
problémákat és konfliktusokat kooperatív technikákkal segítve oldom meg. 
Problémák, gondok közös megbeszélése, bizalomra épülő munkakapcsolatok. 
Önállóság biztosítása. 
Mindennapok gondjainak figyelemmel kísérése, kiszámíthatóság, bizonyos dolgokban az állandóság 
biztosítása. Együttműködési képesség, csoportmunka fejlesztése. 
A bizonytalanság kezelése 
Döntéshozatal- alternatívák és hatásaik elemzése 
Személyes felelősségvállalás kérdésköre 
Magatartás, szervezeti viselkedés, attitűd és motiváció 
Hiteles és etikus magatartást tanúsítok és várok el. (Kommunikáció, magatartás a pedagógus etika 
normáinak megfelelően.) 
 

Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény 
pozitív arculatának kialakítását? 

- Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hoztam nyilvánosságra. 
 -A pozitív kép megtartása érdekében a kommunikációs csatornák használatának etikai fontosságára 
is hívtam fel a dolgozók figyelmét. 
- Megfelelő mértékben, az óvoda érdekeit szem előtt tartva képviseltem az intézmény érdekeit. 
- Vezetői fórumokon való részvétel. 
 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát? 

- Szabályozással, eljárási rendekkel biztosítottam a folyamatok nyomon követhetőségét, 
ellenőrizhetőségét (az éves munkaterv részletes elkészítését). 
- Elvártam a szabályos, korrekt dokumentációt: értekezleteken, megbeszéléseken. Kapott, leadott 
dokumentációkban (naplók, fejlődési naplók). Szóbeli, írásbeli tájékoztatókban. 
- A szervezeti kommunikációs rendszer felépítése, szervezése és működtetése meghatározó szerepet 
tölt be a szervezetek életében. 
Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

- Ismerem az intézmény partnereinek igényeit és elégedettségét, személyesen veszek részt a 
kapcsolattartásban.   
- Gondoskodom a fenntartóval való együttműködésről az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások 
biztosításával kapcsolatban. 

- Hivatallal, Civil szervezetekkel. 
- A város intézményeivel. 
- Segítőkész kapcsolat a szülőkkel, a szülői szervezet vezetőjével, a bölcsőde vezetőjével, 

iskolák igazgatójával. 
- Személyesen rész veszek a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel 

történő kapcsolattartásban. 
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Logopédiai beszámoló 

Gyáli Tátika Óvoda 

2021-2022-es tanév 

 

Minden tanév elején két korosztály kötelező, törvény által előírt logopédiai szűrővizsgálatára kerül sor. 

2021 szeptemberében is a szokott módon kezdtem el a logopédiai ellátást, összesen 84 tanköteles 

korú gyerek logopédiai szűrővizsgálatára került sor (a Klapka utcai épületben: 40 gyerek, a Bartók utcai 

tagóvodában: 44 gyerek), a „Szól-e” szűrővizsgálati módszer segítségével. Óvodánkban már 11. 

alkalommal vesznek részt az 5 éves kort betöltött gyermekek tanév elején ezen a szűrővizsgálaton. Ez a 

diagnosztikai eljárás a beszéd és nyelvi fejlettség megállapítására szolgáló módszer, kötelező 

logopédiai szűrés, ami a beszéd- és nyelvi fejlettségén kívül a gyermekolvasásra, írásra való 

felkészültségét is méri. Ez alapján szűrjük ki azokat a gyerekeket, akiknek ajánlott a logopédia ellátás, 

esetleg a fejlesztőpedagógiai megsegítés is. 

Ezen kívül, a 2017. szeptember 01-től hatályba lépő a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete 25.§ (3), 

amelynek alapján a logopédiai ellátás keretében el kell végezni a 3. életévüket betöltött gyermekek 

beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrővizsgálatát is. A szűrés, a Macarthur-Bates Kommunikatív 

Fejlődési adattár III. (KOFA-3) elnevezésű teszt felvétele kérdőíves eljárás formájában történik, melyet 

a szülők töltenek ki, és a logopédus elemez, értékel. Ennek a törvényi előírásnak eleget téve összesen 

102 kiscsoportos gyerek vizsgálata történt meg 2021 szeptemberében.  



 

A vizsgálatok eredményei alapján a Klapka utcai óvodában az év folyamán 33 gyerekkel foglalkoztam, 

ebből: 25 nagycsoportos korú (9 SNI), 6 középsős (2 SNI) és 2 kiscsoportos korú. 

A Bartók utcai tagóvodában 39 gyerek járt logopédiai foglalkozásra, ebből: 31 nagycsoportos (2 SNI), 8 

középsős (4 SNI) korú.  

Így összesen a két óvodában 72 gyerekkel foglalkoztam az év folyamán.  

A 2021-2022es tanévben a Klapka utcai óvodában hetente három napon, a Bartók utcai tagóvodában 

hetente két napon foglalkoztam a szeptemberben kiszűrt beszédhibás gyerekekkel.  

Összegezve: 

Szűrővizsgálaton részt vett kiscsoportos korú: 92 gyerek (Klapka: 58; Bartók: 44) 

Szűrővizsgálaton részt vett tanköteles korú: 84 gyerek (Klapka: 40; Bartók: 44) 

Logopédiai terápiában részesült összesen: 72 gyerek (Klapka:33; Bartók: 39); 

Ebből:  - nagycsoportos: 56 gyerek; 

               SNI: 12 gyerek (Klapka: 10; Bartók: 2); 

             - középsős: 14 gyerek, (Klapka: 6, Bartók: 8); 

               SNI: 6 gyerek (Klapka: 2; Bartók: 4); 

 - kiscsoportos: 2 gyerek, (Klapka: 2) 

A beszédhibák típusa szerint a pöszeség terápia volt a leggyakoribb, ezen kívül halmozott beszédhiba 

miatt komplex nyelvi fejlesztésre, dadogás terápiára és megkésett beszédfejlődés miatt jártak a 

gyerekek logopédiai foglalkozásra. Az SNI-s gyermekek fejlesztése a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Bizottság szakvéleményében megfogalmazott javaslatok betartása alapján történt. 

A gyerekek értékelése: 

Beszédhibája megszűnt, tünetmentes: 24 gyerek  

Lényeges javulás tapasztalható: 28 gyereknél;  

Részben javult a beszédhibája: 14 gyereknek;  

Keveset javult a beszédhibája (sok hiányzás miatt): 4 gyereknek; 



 

Kimaradt (költözés miatt): A beszéd javulásának lényeges, elengedhetetlen feltétele az otthoni 

rendszeres, szisz-tematikus gyakorlás. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás alapja a terápiás 

munkának. 

Az év folyamán a kezelt gyermekek esetében 34 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.  

Az év folyamán az óvoda által szervezett továbbképzéseken, meghívott előadók által tartott 

előadásokon mindig részt vettem.  

Az eddigiekben megszokott módon jó munkakapcsolatban működtem együtt az óvoda munkatársaival, 

óvodavezetővel, óvónőkkel. Megbeszéltük az aktuális kérdéseket, egyeztettük a tennivalókat, 

konzultáltunk. Logopédiai munkámat ebben a tanévben is kiegyensúlyozott, együttműködő, 

bizalomteljes légkörben tudtam végezni. 

Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben az évben Pedagógus nap alkalmából Gyáli 

Köznevelési Díjat kaptam. Hálával tartozom mindazoknak, akik erre a díjra javasoltak a 

munkahelyemen, illetve a Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek, akik ezt 

a javaslatot elfogadták és bizalommal támogatták. Még egyszer nagyon szépen köszönöm 

mindenkinek!   

Gyál, 2022. augusztus 21.  

 

                                                                    Dr. Arányiné Mócsán Mária 

                                                                                 logopédus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 2. sz. melléklet 

 

 

Éves beszámoló az óvodapszichológusi tevékenységről 

a 2021/22-es nevelési évben 

Gyáli Tátika Óvoda 

Készítette: Jeney Andrea pszichológus 

 

 

2021 szeptemberében a Gyáli Tátika Óvodában 12 óvodai csoportban indult meg a 
nevelőmunka. A Klapka épületben és a Bartók épületben 6-6 óvodai csoportban kezdtem meg 

óvodapszichológusi tevékenységemet. 

  Az óvoda vezetése a beszámoló időszakában is szakmai munkám minden területén támogatott, 
az elmúlt években megtapasztaltakhoz hasonlóan. Az óvodapedagógus kollégákkal érzésem 
szerint bizalomteli, eredményes együttműködést alakítottunk ki. 

 2022 szeptemberétől Jelinek Zsófia tanácsadó szakpszichológus, a Gyáli Pedagógiai 
Szakszolgálat szakembere segítette koordinátorként munkámat, egyéni személyes és telefonos 
konzultációs lehetőségek biztosításával.  

  A pszichológiai foglalkozásokon ebben a nevelési évben összesen 51 gyermek vett részt, 
ebből 26 lány és 25 fiú. A nemek százalékos aránya: fiúk 49 %, lányok 51 %.  



 

 

 

A pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek csoportonkénti megoszlása: 

Klapka épület 

csoport  létszám  nemek megoszlása 

Süni   6   5 lány  1 fiú 

Halacska  7    1 lány  6 fiú 

Méhecske  3   2 lány  1 fiú 

Katica   2   2 lány  0 fiú 

Pillangó  8   4 lány  4 fiú 

Micimackó (1) 8   5 lány  3 fiú 

Összesen  34   19 lány 15 fiú 

Bartók épület 

csoport  létszám  nemek megoszlása 

Nyuszi   3   2 lány  1 fiú 

Micimackó (2) 3   2 lány  1 fiú 

Kisvakond  5   1 lány  4 fiú 

Katica   3   1 lány  2 fiú 

Napocska  0   0 lány  0 fiú 

Csiga   3   1 lány   2 fiú 

Összesen  17   7 lány  10 fiú 

 

Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottam a BTMN-es gyerekekre és az ASD csoport 
gyermekeire. Összesen 22 gyermek fejlődését követtem végig fokozott figyelemmel.  

BTMN-es és SNI-s gyermekek megoszlása épületenként 

Klapka épület 

SNI 11 gyerek 

BTMN   4 gyerek 

Bartók épület 



 

SNI 2 gyerek 

BTMN 5 gyerek 

 

Az óvodapszichológiai ellátásba kerülés főbb okai a 2021/22 évben 

A 2021/22 nevelési évben hasonlóan a korábbiakhoz, egyrészt személyesen a szülők kerestek 
fel, másrészt az óvodapedagógusok jelezték a gyerekeknél megfigyelhető beilleszkedési 
problémát, a szabálytudat kialakulásának nehézségeit. Az érintett gyermekeknél tapasztalt 
túlzott mozgásigény és a figyelem fenntartásának nehézsége szintén sokszor került a pedagógus 
és szülői konzultációk fókuszpontjába.  

A szülői és óvónői megkeresések hátterében továbbra is gyakran a gyermek visszahúzódó 
magatartása áll. A mozgásfejlődés folyamatában való elakadás, idegrendszeri éretlenség, 
szenzoros túlérzékenység (hangokra, fényekre adott túlzott reakció) ugyancsak sok gyermeknél 
volt megfigyelhető ebben az évben is. Ezen esetekben több szakember (gyógypedagógus, 
mozgásterapeuta) együttműködése alapvető fontosságú a segítségnyújtásban. 

Ennek az évnek a tapasztalata, hogy a gyermekek tünetképzésének hátterében gyakran áll a két 
szülő egymással való kommunikációjának nehézsége (ami szélsőséges esetben lehet akár a 
teljes kommunikációs zárlat). Ezekben az esetekben nagy hangsúlyt fektettem a mindkét szülő 
bevonásával megvalósuló szülői konzultációk folyamatosságára, a családon belül zajló 
folyamatok mélyebb feltárására.  

A pszichológiai tevékenység típusának megoszlása a kontaktórákon  

típus     arány 
Egyéni foglalkozás   37,5 % 
Csoportos foglalkozás  6 % 
Pedagógiai konzultáció  25 % 
Szülői konzultáció   18 % 
Megfigyelés    9 % 
Team     4% 
Esetkonferencia   0,5 % 
 

Az adatok tanúsága szerint a legszembetűnőbb különbség a megelőző évekhez képest, hogy 
ebben az évben a pszichológiai foglalkozásokon több lány vett részt, mint fiú. A megelőző 
években általában kétszer annyi fiú járt pszichológiai foglalkozásokra, mint lány. 

Ennek a jelentős változásnak a hátterében összetett családi és társadalmi folyamatok állhatnak, 
mely folyamatok elemzése jelen beszámoló kereteit meghaladja. 

A 2021/22 nevelési év során több olyan gyermek került a figyelmem és pszichológusi 
tevékenységem középpontjába, akiknek szülei addiktív betegséggel élnek és mások, akik 
fejlődését jelentősen érintette egy a családon belül bekövetkezett haláleset. 

Ebben az évben természetes módon kerültek pszichológusi munkám fókuszába korai traumát 
(pre- ill. perinatális korban bekövetkezett traumát) átélt gyermekek. 2021 szeptemberétől 



 

tanulok a Kheiron Pszichológiai és Oktatóközpontban Orosz Katalin klinikai pszichológustól. 
Az ő támogatásával egyre több ismeretet, és készséget sajátítok el a korai traumák 
természetéről és gyógyításának lehetőségeiről. 

Ez amiatt is fontos, mert sajnálatos módon a pre-és perinatális traumát átélt gyermekek szülei 
alig kapnak támogatást az egészségügyi intézményekben. Ezen gyermekek esetében a szülői 
konzultációk kiemelten fontosak az óvodapszichológusi tevékenység során. 

A 2021/22 tanév során az ASD csoport gyermekeinek szüleivel szülőcsoport és egyéni szülői 
konzultáció keretei között találkoztam. Végig követtem, hogy a csoport gyerekei és szüleik 
milyen fejlődési utat jártak be az év során. 

Továbbra is részét képezték munkámnak a gyermek csoport foglalkozások, melyeket Gőbel 
Orsolya Varázsjátékok című könyve alapján alakítottam ki. Az óvodáskorú gyermek 
önismeretét és önbizalmát erősítő relaxációs foglalkozások Bagdy Emőke relaxációs 
gyakorlatain alapultak, melyeket a Boldogságóra programhoz tartozó szakirodalom ismertet.  

Gyál, 2022. augusztus 22. 

Jeney Andrea  
Pszichológus 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. sz. melléklet 

 

A Belső Értékelési Csoport (BECS) 2021 – 2022-es Nevelési Év       
évvégi BESZÁMOLÓJA 

 
FELADATAINK VOLTAK, amiket sikerült megvalósítani: 

I. Belső Önértékelési csoport tagjainak kijelölése, megválasztása 
II. 2021 – 2022-es Nevelési Év Éves Önértékelési Terv kidolgozása, megírása 
III. Az Intézményi Elvárásrendszer meghatározása, kidolgozása 
IV. Az Óvodapedagógusok Önértékelésének folyamatszabályozása 

Ebben a tanévben 6 kolléga tanfelügyeleti ellenőrzése került a rendszerbe: 

- Winkler Edit 2022.04.07. 
- Szőnyi Judit 2021.11.16. 
- Békefi Ilona 2022.04.12. 
- Nagy Imre Ferencné 2022.03.18. 
- Nádasdi Lászlóné 2022.03.23. 
- Sarkadi Pálné Fejes Mária Beáta 2022.03.11. 
  

     V.        A pedagógusok önértékelésének ütemtervkészítése 

                 - Feladatok kiosztása, megbeszélése 

      VI.     A tanfelügyeleti ellenőrzéshez szükséges feladatok, dokumentumok     megírása, 
papíralapon névvel ellátva külön mappában lefűzve mind a két intézményben + pendrive-ra 
töltve az összes szükséges dokumentum mind a két óvodában.  

      VII. Óvodapedagógusok évenkénti kompetencia alapú önértékelése papír alapon minden 
óvodapedagógussal elkészíteni, kiértékelni 

       



 

Kelt, Gyál, 2022.05.31.                                                                                Buzás Jánosné 

                                                                     BECS munka-közösségvezető                                    

2021-2022-es nevelési év minőségbiztosítási munkaközösség év végi beszámolója 

 

Tartalomjegyzék 

• 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
• Az elvégzett mérések elemzése 
• Szakirodalmi ajánló 

 

„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 gyermeke 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 
szülő 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 idei nevelési év I. félévében vizsgáltuk: 

➢ Kiscsoport – Fejlődési naplók megnyitása, személyiséglapok megnyitása, vezetése 
➢ Középső csoport – Nagycsoport – Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése 

füzet kitöltése a gyermekekről a megfelelő helyen.  

A mérés eredményeit a következőkben ismertetem: 



 

Kitűzött célunk volt a gyermekek életkorától elmaradók arányát jobb szintre fejleszteni, ami 
sikerült. A jól teljesítők eredményét szinten tudtuk tartani ebben a félévben. 

 

A felmérések eredményeiről az óvodapedagógusok fogadóórák keretein belül tájékoztatták a 
szülőket saját gyermekük fejlettségi szintjéről. 

Fejlesztési feladat: 

▪ életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők feljebb szintre emelése a teljesítményben, 
ezt differenciált fejlesztéssel, a nap bármely szakaszában sok színezési, változatos 
rajzeszközök, különböző tevékenység felajánlásával 

▪ Az átlag felett teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása 

Fejlesztési lehetőségek: 

- Az eddig elért eredmény megtartása, további differenciált fejlesztés 
- A rajzok részletességének fejlesztése 

. változatos rajzeszközök biztosítása, helyes eszközfogás gyakorlása,  

. mondókákkal, énekekkel, rajzolós versekkel 
- Grafopercepció fejlesztése 

. ujjtorna 

. színezés 

. emberrajz kiegészítés, embersablon körberajzolása, ember formálása gyurmából 

Minden csoportnak a naplójában rögzítve vannak a mérési eredmények, fejlesztési tervek. 

Az idei nevelési év II: félévében vizsgáltuk: 

➢ Kiscsoport, Középső csoport, Nagycsoport Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon 
követése füzet aktuális részének kitöltése, iskolába menő gyermekek füzetének lezárása.  

A mérés eredményeit a következőkben ismertetem: 

A pedagógusok a kialakult helyzethez igazodva töltötték ki a gyermekek fejlesztő füzetét, és 
zárták le az iskolába menő gyermekekét. A mérés eredményének összegzése megtalálható a 
csoportnaplókban a fejlesztési tervekkel együtt.  

Fejlesztési feladat: 

▪ életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők feljebb szintre emelése a teljesítményben, 
ezt differenciált fejlesztéssel, a nap bármely szakaszában sok színezési, változatos 
rajzeszközök, különböző tevékenység felajánlásával 

▪ Az átlag felett teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása 

 

 

A csoportok az első és második féléves összesítőket leadták nekem időben, fejlesztő füzeteket a 
megfelelő helyen kitöltötték, szülőkkel aláíratták.  



 

Szakirodalmi ajánló: 

1. Szabó Borbála: Mozdulj rá! – mozgással kísért vers és mondókagyűjtemény 
2. Novum szakkönyvek: Így tervezünk mi! - sorozat 

                                                 Hetedhét tervezés – Tematikus tervek gyűjteménye 

 

 

3. Játszunk okosan! – Tematikus játéktár a gyermekek egyéni képességeinek 
fejlesztéséhez Novum szakkönyvek 

                                                       

 Kelt; 2022.05.30. 

                                                                                     Buzás Jánosné    

 

                                                                Minőségbiztosítási munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. sz. melléklet 
 

 

A néphagyományőrző munkaközösség munkájának éves értékelése 

 

Munkaközösségünk a 2021.-2022. tanév őszén alakult. Célunk a két épület összehangolt 
munkája a néphagyományőrzés kapcsán. Pedagógiai programunk egyik tartópillérje a 
néphagyomány ápolása, amit ebben a tanévben kiemelni szerettünk volna a program többi 
eleme közül. 

A szeptemberben kiválasztott neves napok köré épült munkatervünkben vállalt programok 
többségében sikeres megvalósításra kerültek. Készítettünk a programokról forgatókönyveket, 
ötlettárat. A későbbi terveink során, ennek bővítését tűzzük ki célul. Ez a közös tudásmegosztás 
fejleszti pedagógiai ismereteinket, együttműködő készségünket. Segítségül tudjuk hívni egy-
egy ötlet újragondolásában. A megvalósítás sikereit beépíthetjük közös értékrendünkbe. Fontos 
egy nemzet szempontjából, hogy gyökereit megismerje, ápolja, továbbadja a családoknak a 
gyermekeik által. 

Az előzőekben a közös két épület közti kapcsolatépítés, munka összehangolódásról írtam. 
Kísérlet történt erre, de sajnos ezt a célt nem sikerült teljes mértékben teljesítenünk. Nagyon 
sok programot valósítottunk meg tagóvoda szinten, de csak egyet, a Márton napi lámpás 
felvonulást ünnepelte meg közösen az egész intézmény. 

A Klapka épületben a vállalt jeles napok közül Szüret, Tökös nap, Márton nap, Adventi hét 
összekötve Mézeskalács árusítással, Mikulás, Karácsony, Kiszebáb égetés, Húsvét, Pünkösd, 
tagóvoda szinten is meg lett ünnepelve.  

Csoport szinten a Farsang, Nemzeti ünnepünk (március 15.) 



 

Az ügyeletbe tervezték Szent Iván napjának megünneplését. 

Bartók épületben vállaltak közül, tagóvoda szinten a Népmese napja, mint a Dömötör napi 
vásár egyik alkotó eleme, a családi délutánba ágyazva került megvalósításra. Ezen kívül még a 
Szüret, Tökös hét, Márton nap, András nap, az Adventi hét keretén belül a Karácsonyi 
vásár, Kiszebáb égetés, Húsvét, jeles napjait ünnepeltük meg közösen.  

Csoport szinten vállaltakból a Mikulás, Karácsony, Farsang, Mátyás napja, Nemzeti ünnepünk 
(március 15.) , Pünkösd került megvalósításra. 

Betegségek miatt elmaradt a Télapós báb előadás, és a Gergely járás. 

A két épület munkájának legnagyobb különbsége, hogy a Klapka u-i csoportok a jeles napokat, 
amelyeket tagóvoda szinten ünnepeltek meg, csoportokra bontva szervezték és valósították 
meg. Minden csoport önálló ötletét fűzték fel az adott téma köré. A Bartókban az ünnepért 
felelős csoportos óvónők szervezték, tervezték meg a lebonyolítás menetét, és adták ki a 
feladatokat a többi csoportnak. A munka és téma feldolgozás szempontjából mindkét megoldás, 
megvalósítás elfogadható. A feladatok elosztásában is jól lett leosztva mindkét helyen. Ennek 
köszönhető, hogy sikeres, jól tervezett, szervezett néphagyományokat ismertető tanévet tudtunk 
lezárni. A gyerekek nem csak ismeretanyaghoz jutottak, hanem komoly élményekben gazdag 
programot is kaptak a kollégák segítségével. 

Összegzés és év értékelés képen, megkértem a kollégákat, hogy töltsenek ki egy általam 
szerkesztett kérdőívet.  

A kérdőív célja, hogy képet kapjak a következő év megtervezésekor, hogy mely területekre 
kerüljön hangsúly. Miként gondolkodnak kollégáim a néphagyomány ápolásáról? Mennyire 
látják át, hogy ez a hagyomány ápolással összekötött programok, munkák, áthatják a 
mindennapi életünket, egyéb programnak gondolt területek, mint pl. a „Zöld Óvoda” program 
is szorosan összefűzhető a hagyomány őrzéssel? Hiszen a néphagyomány mindennek az alapja, 
gyökere. Hogyan értékelik a munkaközösség és a saját munkájukat? Szükségét érzik-e a 
munkaközösségnek, segíti-e a munkájukat, vagy csak tehernek érzik? Megélik-e, hogy ez a 
munka és sikere gazdagítja, tágítja látásmódjukat, ismereteik tárházát? A közös munka és a 
gyermekek boldog önfeledt játéka, feltölti őket, szorosabbá teszi a munkakapcsolatokat?  

A válaszok tükrében úgy gondolom, hogy a bár a többség sikeresnek élte meg a 
munkaközösség életét, saját munkáját ezen belül, a kisebbségnek lehetne felkínálni más 
munkaközösség létrehozásának alternatíváját. 

Szeretném megköszönni mindenki részvételét, éves tevékeny munkáját. Külön köszönetet 
mondok Brauner Szintiának és kiemelt köszönetet Békefi Ilonának a Klapka épületben végzett 
segítő, koordináló tevékenységért. 

Gyál,2022.06.30. 

 Nagy Imréné 

 Munkaközösség vezető 

 

 



 

 

 

 

5. sz. melléklet 
 

GYÁLI TÁTIKA ÓVODA 

2022. ÉVI GYERMEVÉDELMI BESZÁMOLÓ 

 
 
A gyermekvédelemben együttműködő partnerek: 
 

• Gyál: Védőnői szolgálat, Házi gyermekorvos, 
• Gyáli Kertvárosi Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat és Családsegítő központ 
• Gyáli Tátika Óvoda és Bartók Béla Úti Tagóvoda,  
• Intézményvezető, Tagintézmény vezető, 
• Gyál: Rendőrség, 
• Gyál: Nevelési Tanácsadó 
• Óvodánk Óvodapedagógusai 
• Szülők 

 
Óvodánkban első lépésként saját kompetencia határainkon belül próbáljuk a felmerülő 

gyermekvédelmi problémákat orvosolni, melyhez az intézményekben jelen lévő 

óvodapedagógusok hathatós segítséget tudnak nyújtani. Amennyiben pedagógiai eszközökkel 

nem sikerül a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, jelzéssel élünk a gyermekjóléti 

szolgálat felé. 

Intézményünkben tapasztalt gyermekvédelmi problémák: 

• rendszertelen intézménybe járás, 

• gyermekek otthon történő étkezésének hiánya, 

• anyagi nehézségek, 

• gyermeknevelési problémák, 

• higiéniai elhanyagolás,  



 

• magatartás és teljesítmény zavar, 

• szülő együttműködésének hiánya,  

• lakhatási problémák, vándorló életmód. 

• válás miatt történő gyermekelviteli nehézségek, 

 

Óvodánk minden esetben igyekszik felhívni a szülők figyelmét a problémákra, illetve 

szorgalmazzuk a szülővel való szorosabb kapcsolattartást, a személyre szabott segítségnyújtást. 

Ennek érdekében rendszeresen fogadó órát tartanak az óvodapedagógusok, hogy minél 

hatékonyabban tudjuk segíteni a szülőket.  

Óvodánkban 10 fő BTM-es, 6 fő SNI gyermek jár 

Jelzés a gyermek veszélyeztetettségéről 

Óvodánkban több alkalommal került sor a jelzőrendszer alkalmazására: 

✓ A Kertváros Szociális Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat kérésére 

óvodánk pedagógiai véleményt adott ki: Filep Borbála Szedra  

 ped.szakv.kiad: 2021.10.13. 

Gyámrendelés ügye 2021.07.01.  

Gyámja: Jakab Melinda 

 

✓ Rafael Richard nevű gyermekről ped.szakv.kiad: 2021.11.17 és 

Jakab Szelina nevű gyermekről (testvérek) 

Gyámrendelés ügye 2021.07.01.  

Gyámja: Jakab Melinda 

 

✓ Gyöngyösi Zsombor 2021.10.09. gyermekelhelyezés lezárása, elhelyezés az anyánál 

Családlátogatás: 2021. 11.08. 

Esetjelzés szülő felé: Jegyzőkönyv: 2022.02.14. 

 

✓ Folyamatban lévő pedagógiai szakvélemények:  

Demkovics Dániel 

Lőrincz Amira és  

Lőrincz Vanessza (Óvodás korúak) 

 (Lőrincz Melissza 1 éves) 

 

✓ Családlátogatások a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógusok által: 

Lakatos Larina, Lakatos Zara: 2021. 05.11 családvédelemben részesülők 



 

✓ Huszár Csongor 2022. 02. 11. családvédelemben részesül 

✓ Sztolyka Manuel Roland két esetben:  

2021.01.11. Nem látogatja az intézményt 

2022.04.13 Rendszertelen óvodába járás 

✓ Bogdán Viktória: Higiéniai körülmények felülvizsgálata 2021.11.11. 

                             Családlátogatás a testi külsérelmi nyomok ügyében 

 

✓ Családlátogatás során tapasztaltak alapján tett jelzések: 

Lakatos Zara és Lakatos Larina 2021.06.02. A gyermekek egyedül voltak otthon, 

ezért jelzést tettünk a családsegítő felé 

✓ Sztolyka Manuel Roland: 2021.01.11 Nem járt óvodába, ezért a családlátogatáson 

felhívtuk a szülő figyelmét az óvodalátogatási kötelezettségére. A gyermeket ezután 

hozták óvodába 

✓ Eljárás indítása Bogdán Viktória Fruzsina ügyében: 

A gyermek testén lévő súlyos külsérelmi nyomok miatt jelzés a családsegítő és a 

Rendőrség részére. 

Az ügy folyamatban van.  

Az ügyről további tájékoztatást a gyermekjóléti szolgálat kap. 

 

Fontosnak tartjuk a már meglévő és kialakított kapcsolattartás meglétét. Hangsúlyt fektetünk a 

megfelelő kommunikációra (formális, informális módon), team munkára, a kompetencia 

határok tiszteletben tartására és a felelősség vállalás kérdésére. 

 

  Nádasdi Lászlóné 

Gyermekvédelmi felelős 

 

Gyál, 2022. 06. 16. 

 

 

 

 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2018. (V.31.) sz. határozatával hagyta jóvá a Gyáli 
Tátika Óvoda (a továbbiakban: Óvoda, vagy Intézmény) jelenleg hatályos alapító okiratát, amely 2018. 
augusztus 31. napjától van hatályban. 

A Képviselő-testület elmúlt hónapban 164/2022. (IX.29.) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a gyáli 
óvodákban lehessen nyugdíjas óvodapedagógusokat alkalmazni munkaviszonyban abban az esetben, ha az 
óvodapedagógusi munkakörre kiírt pályázati eljárás két alkalommal is eredménytelenül zárul. Az Intézmény 
foglalkoztatási jogviszonyait az alapító okirat 5.2. pontja tartalmazza, és jelenleg csak a közalkalmazotti 
jogviszony van benne feltüntetve, ezért szükséges az alapító okirat 5.2. pontjában szerepeltetni a munkaviszonyt. 
Az alapító okirat jelenlegi módosítása erre irányul. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint 
intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai dokumentum 
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár. Az alapító okiratban a 
foglalkoztatási jogviszony kibővítése nem minősül intézményátszervezésnek, így a nevelési év közben is 
hozható róla fenntartói döntés, ellenkező esetben az alapító okirat módosítása, és hatályosulása csak július-
augusztus hónapokban lehetséges. 

Az Intézmény alapító okiratának 5.2. (A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya) pont 
az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

5.2. költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Fenti módosításon túlmenően, illetve a jelenleg aktuális módosításoktól függetlenül áttekintésre került az 
Óvoda hatályos alapító okirata, és az alábbi módosításokat, pontosításokat javasoljuk a dokumentumon 
átvezetni: 

1. A kincstári formanyomtatványok 2020. július 23. napján módosultak, így módosult a köznevelési 
intézmények alapító okiratának bevezető része, az alábbira: 

 „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

Javasoljuk módosításra az alábbi pontot is, azonban ezen módosítás az Nkt. szerint 
intézményátszervezésnek minősülhet, hiszen az Nkt. 21. § (3) bek. f) pontját érinti. Azonban érdemben a 
felvehető gyermeklétszám (158 fő+180 fő)) nem változik feladat-ellátási helyenként, csupán a módosított 
kincstári formanyomtatvány tartalmazza a munkarend megjelölését is: 

2. Az új kincstári formanyomtatványon módosult a 6.2. pont (A feladatellátási helyenként felvehető 
maximális gyermek-, tanulólétszám), így nemcsak a maximálisan felvehető gyermeklétszámot 
módosítjuk, hanem a 6.2. pont teljes „kifejtését” is. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tátika Óvoda 

óvodai nevelés 

- 158 fő a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 



a többi gyermekkel együtt nem-, vagy csak 
részben nevelhető autizmus 
spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése 

2 2360 Gyál, Bartók 
Béla utca 52. 

óvodai nevelés 

- 180 fő a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

A fenti módosításokat tartalmazó módosító okiratot, és egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés 1., és 
2. melléklete tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának – az előterjesztés 1. melléklete szerinti –  alábbi 
módosítását. Ezzel egyidejűleg a K/14165-17/2018. okirat számú, a 108/2018. (V.31.) sz. határozattal 
elfogadott, 2018. augusztus 31. napjától alkalmazandó egységes szerkezetű alapító okirat hatályát 
veszti; 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
6. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tátika Óvoda 

óvodai nevelés 

- 158 fő 

a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 
a többi gyermekkel együtt nem-, 
vagy csak részben nevelhető 
autizmus spektrumzavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 

2 2360 Gyál, Bartók Béla 
utca 52. 

óvodai nevelés 

- 180 fő a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 

2. felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. 
melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés 
napján lép hatályba, 



3. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

 Határidő: 2022. november 30. 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 3. 
 

Nagy József Elek 
     alpolgármester 



Okirat száma: K/               /2022. 

Módosító okirat 

A Gyáli Tátika Óvoda a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. 
augusztus 6. napján kiadott, K/14165-17/2018. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a     /2022. (X.27.) KT 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tátika Óvoda 

óvodai nevelés 

- 158 fő 

a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése 
a többi gyermekkel együtt 
nem-, vagy csak részben 
nevelhető autizmus 
spektrumzavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

2 2360 Gyál, Bartók 
Béla utca 52. 

óvodai nevelés 

- 180 fő a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
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nevelése 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 
 



Okirat száma: K/                  /2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Tátika Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Klapka György utca 5. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  2360 Gyál, Bartók Béla utca 52. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
1 Gyál Város Tátika Óvoda 2360 Gyál, Kun Béla utca 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



2 

3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek 

számára a nevelési év kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d)az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy 

csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli 

állandó lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, 

nevelése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 
eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 évre határozott) időtartamra nevezi 
ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a 
mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. A pénzügyi-
gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114. látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:  

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tátika Óvoda 

óvodai nevelés 

- 158 fő 

a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése 
a többi gyermekkel együtt 
nem-, vagy csak részben 
nevelhető autizmus 
spektrumzavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

2 2360 Gyál, Bartók óvodai nevelés - 180 fő 
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Béla utca 52. a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2360 Gyál, Klapka György utca 5. 4839 használat óvoda 
2 2360 Gyál, Bartók Béla utca 52. 4927/1 használat óvoda 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2021/2022. 

nevelési évről szóló 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 Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1. melléklet) a 2021/2022. nevelési évre – 
2021. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2021. (XI.25.) sz. KT határozattal elfogadott 2022. évi 
munkaterve alapján a 2022. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
 
G y á l, 2022. október 3. 
 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 







































































































































































































Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 
alapító okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Gyáli Liliom Óvoda (a továbbiakban: Óvoda, vagy Intézmény) jelenleg hatályos alapító okiratát a Képviselő-
testület 34/2022. (II.24.) sz. határozatával hagyta jóvá. Az Intézmény alapító okirata 2022. augusztus 31. napja 
óta van hatályban. 

A Képviselő-testület elmúlt hónapban 164/2022. (IX.29.) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a gyáli 
óvodákban lehessen nyugdíjas óvodapedagógusokat alkalmazni munkaviszonyban abban az esetben, ha az 
óvodapedagógusi munkakörre kiírt pályázati eljárás két alkalommal is eredménytelenül zárul. Az Intézmény 
foglalkoztatási jogviszonyait az alapító okirat 5.2. pontja tartalmazza, és jelenleg csak a közalkalmazotti 
jogviszony van benne feltüntetve, ezért szükséges az alapító okirat 5.2. pontjában szerepeltetni a munkaviszonyt. 
Az alapító okirat jelenlegi módosítása erre irányul. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint 
intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai dokumentum 
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár. Az alapító okiratban a 
foglalkoztatási jogviszony kibővítése nem minősül intézményátszervezésnek, így a nevelési év közben is 
hozható róla fenntartói döntés, ellenkező esetben az alapító okirat módosítása, és hatályosulása csak július-
augusztus hónapokban lehetséges. 

Az Intézmény alapító okiratának 5.2. (A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya) pont 
az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

A fenti módosításokat tartalmazó módosító okiratot, és egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés 1., és 
2. melléklete tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának – az előterjesztés 1. melléklete szerinti – alábbi 
módosítását. Ezzel egyidejűleg a K/1696-2/2022. okirat számú, a 34/2022. (II.24.) sz. határozattal 
elfogadott, 2022. augusztus 31. napjától alkalmazandó egységes szerkezetű alapító okirat hatályát 
veszti; 

1. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.2. költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2. felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. 
melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés 
napján lép hatályba, 



3. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

 Határidő: 2022. november 30. 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerú szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 3. 
 

Nagy József Elek 
     alpolgármester 



Okirat száma: K/1696-     /2022. 

Módosító okirat 

A Gyáli Liliom Óvoda a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. 
április 19. napján kiadott, K/1696-2/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a     /2022. (X.27.) KT határozatra figyelemmel 
– a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 
 



Okirat száma: K/1696-       /2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Liliom Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Liliom Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
1 Gyál Város Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek 

számára a nevelési év kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy 

csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli 

állandó lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, 

nevelése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 
eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 év határozott időtartamra) nevezi ki 
és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság rendjét a mindenkori éves 
költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. A pénzügyi-gazdálkodási 
feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Liliom Óvoda 

óvodai nevelés 

- 308 

a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 
a többi gyermekkel együtt nem-, 
vagy csak részben nevelhető 
autizmus spektrumzavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 
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1 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 3551/3 használati jog óvoda 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2021/2022. 

nevelési évről szóló 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 Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló (1. melléklet) a 2021/2022. nevelési évre – 
2021. szeptember 1. napján – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2021. (XI.25.) sz. KT határozattal elfogadott 2022. évi 
munkaterve alapján a 2022. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
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Tisztelt Képviselő Testület! 

Bevezetés 
A következő pár mondatban minden benne van, ami egy intézményvezetőnek a fő feladata. 
Nem tudok ennél jobb bevezető szöveget írni, minden benne van. 

A 2021/2022-es nevelési év Munkaterve, az intézmény belső elvárásai, a belső ellenőrzések 
és az önértékelések, tanfelügyeleti ellenőrzések során feltárt eredmények alapján készült az 
éves értékelés. 

Elsődleges célom és feladatom továbbra is a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek 
tiszteletben tartása, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása és intézményünk törvényes 
működése.  

Intézményvezetőként felelős vagyok a szakszerű, takarékos gazdálkodásért, az intézmény 
gazdálkodási feladatainak megszervezésért, a tervezési, beszámolási, tájékoztatás, 
szolgáltatási kötelezettség teljesítésért.  

Fontosnak tartom a szabályszerű, átlátható gazdálkodást. 

Másodlagos célként írhatnám, a munkatársi közösség egyben tartását, a biztonságot nyújtó 
munkahelyi környezet megtartását, ami ebben a mai világban nem egyszerű. A tavalyi 
nevelési évben a Covid-19 világjárvány mellett, sajnos a szomszédunkban dúló háború és az 
élelmiszer árak emelkedése is nagyban hozzájárult. Most, mikor a beszámolómat írom, már 
tudjuk, hogy ezt mind tetézi az energia válság is. 

További kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy a munkatársaimban belső igényként jelenjen 
meg az önértékelés és a továbbképzéseken való részvétel, valamint tájékozottság a 
köznevelést meghatározó információkban.  

Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2021/2022-es nevelési év munkatervét, a KIR 
statisztikát, a Pedagógiai Programunk cél és feladatrendszerét, illetve a nevelési év eseményei 
alapján gyűjtött tapasztalatokat. Ezen dokumentumok határozták meg a nevelés céljait és a cél 
eléréséhez szükséges feladatokat. 

A világjárvány megjelenése után azt gondoltam, hogy túl vagyunk egy nagyon nehéz 
időszakon és innentől már sokkal könnyebb lesz. Egy kicsit tévedtem. 

2021 szeptemberében sok-sok programmal készültünk az új nevelési évre, hiszen előző évben 
szinte semmilyen közösség építő programunkat nem lehetett megtartani. 

Két új óvodapedagógus kollégával megerősítve, pedagógus minősítésre, intézményvezetői és 
intézményi tanfelügyeletre készülve kezdtük a nevelési évet. Ezek a szakmai ellenőrzések 
hihetetlen sok dokumentációval, felkészüléssel járnak, ami nagyon sok időt, energiát emészt 
fel. 



 

Tavalyi esetekből tanulva, idén is kértem a szülők együttműködését, hogy beteg gyermek ne 
látogassa az intézményt. Hiszen ők is elvárják, hogy betegen ne dolgozzon a gyermekekkel 
dolgozó. 

Szeptemberben egy nagy sikert arató Őszelővel egybekötött családi napot tartottunk, amire 
már mindenki ki volt éhezve. Újra a felhőtlen nevetés, szórakozás, kikapcsolódás helyszíne 
lett az óvoda.  

Hónap végén egy újítást valósítottunk meg, mégpedig „A népmese labirintust” az aulában. 
Sok kedves népmese szereplő elevenedett meg, hozta vissza a felnőttek gyermekkori meséjét 
két héten keresztül. Sokszor hallottuk az anyukákat, apukákat, de még a nagyszülőket is 
„Emlékszem…”szóval mondatot kezdeni a gyermekeknek. 

Ezután pedig a családok együtt tevékenykedhettek, hiszen az Állatok Világnapjára a 
hagyományainkhoz hűen otthon készített művekből, környezettudatos technikával kiállítást 
szerveztünk. 

A Zene Világnapját együtt ünnepelhettük a Kodály Zoltán zeneiskola tanáraival, akik egy kis 
zenei műsorral kedveskedtek a Tulipános gyerekeknek. 

Októberben a szülők nagy örömére fogadóórákat tartottunk, hogy tájékoztathassuk 
gyermekük fejlődéséről. Ekkor már érzékelhetően több beteg gyermek volt benn a 
közösségben. 

Sajnálatunkra az egyik új, szeptemberben jött óvodapedagógus jelezte, hogy nem tud tovább 
nálunk dolgozni, mert sokat beteg a gyermeke és ő egy stabil társat szeretett volna magának 
(pedagógiai asszisztenssel dolgozott, mert a másik óvónő kemoterápiás kezelésen vett éppen 
részt), így az ő jogviszonya novemberben megszűnt. 

Nem volt más megoldás, beálltam a Napraforgó csoportba óvodapedagógusi feladat ellátására 
is, hiszen a fokozódó járványhelyzet miatt másodjára is törölték a tanfelügyeleti 
ellenőrzésemet, és a pedagógusom is sikeres pedagógus II. minősítő vizsgát tett. 

Gondoltam, amíg a kemoterápián részt vevő kollégám visszatér dolgozni, ami először január 
lett volna, addig tartom a frontot. 

Rá kellett jöjjek, hogy egy fenékkel két lovat nagyon nehéz megülni! 

Délelőtt csoportban voltam, délután próbáltam a vezetői feladataimat ellátni. Közben egyre 
több csoport és dolgozó karanténját rendelte el a Dabasi ÁNTSZ, és végül 
2021.decemberében teljesen begyűrűzött a betegség hozzánk, oltott és oltatlan dolgozó 
egyaránt beteg lett. Le kellett mondjuk a bábszínházi előadást a Közösségi házban, a Mikulás 
ünnepség és gyermek karácsony is csak a csoportokban voltak megtarthatók, hogy a 
személyes kontaktusok számát csökkentsük. 

Januárban folytattuk a karanténozást, viszont már kevesebb kollégám lett beteg. Az viszont 
elmondható, hogy soha ennyi betegállomány nem volt az óvoda történetében, mint a tavalyi 
nevelési évben. 



 

Nagy sikert arattunk Gyál Város 25 éves nyitó rendezvényén, ami szintén egy kis felüdülés 
volt számunkra, a gyermekeknek és a szülőknek pedig hatalmas öröm. 

El kell mondjam, hogy vezetőként ebben az évben találkoztam először a kétszínűséggel a 
szülők részéről, vagyis csak egy szülő részéről.  

Mindig azt vallottam és vallom a mai napig, ha bárkinek problémája van jöjjön, beszéljük 
meg, mindent meg lehet oldani! 

Sokszor elfelejtik, hogy a pedagógus is ember, nem gép, neki sincs hátul szeme, nem mindent 
lát és bizony mond olyat a szülőnek a saját gyermekéről, ami nem biztos, hogy neki tetszik. 

Persze, az ember mindig csak jót szeretne hallani a gyermekéről, de mikor az szemtelen, 
esetleg visszabeszél 5 évesen a felnőttnek, nem biztos, hogy az jó érzéssel tölti el őt. 

Na ez az eset is tanulsággal szolgált nekem, hogy milyen összetartó, egymás „hibáit „ismerő 
munkatársi csapat dolgozik a mi óvodánkért, a gyermekekért és ezt milyen sok szülő el is 
ismeri és kiállnak mellettünk. 
 
Eljött a február, amikor is újításként két napos farsangi mulatságot szerveztünk. A 
járványhelyzet kezdett lecsengeni, testvércsoportokkal együtt megtartottuk a farsangi 
felvonulásunkat, belső fellépőkkel, kalapból nyuszit varázsló óvónénivel, mese előadással 
színesítettük programunkat. 
 
A tavasz, még mindig a Napraforgó csoportban talált, amit egyrészt nagyon élveztem, hiszen 
a gyermekek között elfelejti az ember a gondjait, problémáit és két remek pedagógiai 
asszisztenssel dolgozhattam és egy kiváló dajka nénivel, másrészt erőm fogytán volt, 
tornyosultak a fejem felett a vezetői teendőim. 
 
Áprilisban intézményvezetői tanfelügyelet várt rám, valamint két pedagógus tanfelügyelet és 
egy pedagógus II. minősítés, és persze a csoportellenőrzések, tavaszi nyílt nap, mint 
óvónőnek és mint vezetőnek, évzárók, tavaszi programok. 
Úgy éreztem, összecsapnak a fejem felett a hullámok, ahogy a dolgozóim feje felett is, hiszen 
a nevelési év vége felé, már ők is nagyon fáradtak voltak. 
 
Ezen az időszakon is a kollégáim, a vezető helyetteseim segítettek át lelkileg, testileg. 
Sokszor leírtam már, sok helyen hangoztatom, és ez valóban így van, hogy ezt a vezetői 
dolgot nem lehet emberség nélkül csinálni. Én segítek nekik, ők segítenek nekem. 
 
Lehet, hogy nem szabadna leírnom ezeket a dolgokat, de azt gondolom, hogy egy vezetői 
beszámolónak nem csak a sikerekről kell szólnia, hanem arról a sok, időnként nehéz 
pillanatról, amin igen is a kollégáim, a gyermekek mosolya és szeretet segítenek át. 
 
Minden tanfelügyeletünk 90%-os eredménnyel zárult, a pedagógus sikeres minősítő vizsgát 
tett, és minden szülő és gyerkőc nagyon örült a nyílt napoknak, amikor is bejöhetnek a 
csoportszobába a szülők, megnézni a gyermek mindennapjának egy darabját. 

Májust a zöld óvoda és a környezettudatos szemléletünk szőtte át, sokat voltunk a szabadban, 
együtt kirándultunk a szülőkkel és egy sikeres Tulipán napot is lebonyolítottunk, a gyermekek 
nagy örömére.  



 

Elfelejtettük a megpróbáltatásokat, újra mozgásos és mozgalmas délelőttel mozgattuk meg a 
családokat. 

Júniusban visszatérhetett a beteg, de most már gyógyult kolléganőnk, aminek mindenki 
szívből örült! 

A tanévzáró értekezleten két óvodapedagógus jelezte felém, hogy magánéleti okok miatt - az 
egyik vidékre költözik, a másik pedig a 90 éves anyukáját nem kell, de ápolni szeretné, sajnos 
már nem kezdik meg velünk a következő nevelési évet. Természetesen aggódalommal töltött 
el, de akkor még nem is gondoltam, hogy nyár derekán újabb két óvodapedagógus mond fel. 
Na, ez volt az az eset, mikor egy világ dőlt bennem össze, hiszen olyan mondva csinált 
dolgokat hoztak fel, ami egyszerűen nevetséges és egyben nagyon fájdalmas volt számomra. 
Két olyan dolgozó, akikért egész vezetői munkám ideje alatt dolgoztam, támogattam, 
segítettem őket. 

Mondanom sem kell, hogy ilyenkor azért latba veti az ember a pro és kontra dolgokat. Megéri 
ez nekem? Szükségem van nekem arra, hogy hátba támadjanak? Hogy meghazudtoljanak? 
Azok az emberek, akikben megbíztam, akik nélkül nem tudtam volna elképzelni a munkatársi 
közösséget? Persze, így utólag visszatekintve próbálja az ember keresni azokat a dolgokat, 
hogy hol rontotta el? Mit kellett volna másképp csinálni? 

A családom szerepéről a vezetői életemben nem véletlen nem írtam, hiszen ha én hazamegyek 
(én is családanya, feleség vagyok, háztartást vezetek, főzök, mosok, két kamasz fiút 
támogatok, leckét kérek számon stb.) nem szoktam sokat mesélni a benti dolgokról, de hát ők 
se hülyék, minden látszódik rajtam. A férjem akkor ezt mondta: „ Nem szoktad még meg, 
hogy hátba szúrnak az emberek? Ani, olyan naiv vagy! 

És nem. Nem szoktam még meg és azt gondolom, nem is fogom. Ha nem tudunk bízni 
egymásban, akkor …? 

Mielőtt vezető lettem, egy számomra tiszteletre méltó ember azt mondta: „Minden vezető 
elmagányosodik!” 

Én akkor azt mondtam magamban, hogy én nem fogok. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Befejezésként akkor is azt írhatom, hogy nagyon nehéz nevelési évet zártunk, nagyon 
sikeresen! A gyermekek saját képességeikhez mérten sokat fejlődtek, kiegyensúlyozottak, 
boldogan jönnek óvodába! 

Minden nehézség és kihívás ellenére új erővel vágunk bele majd a következő nevelési évnek, 
mert egy olyan támogató háttérrel rendelkezem, ami a bajban is megmutatkozott, hogy 
képesek vagyunk egymást segíteni, a másikat biztatni, és elismerni azt a munkát, amit minden 
nap végzek a munkatársaimmal közösen. 

 Külön köszönettel tartozom vezetőtársaimnak, az intézményfelügyeleti iroda minden 
dolgozójának és a fenntartónak a sok támogatásért! 

 

 

                                                                                                                 Tofalviné Szabó Anikó 
                                                                                                                       Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Pedagógiai folyamtok 
Tervezés 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP. továbbképzési 

program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése) 

Elvárás Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Az intézményvezető irányítja az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak kialakítását. 
Az intézmény törvényes és biztonságos működésének meghatározó 
alapdokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek 
előírásai mindenkire nézve kötelező érvényűek. 
A 2021-2022. nevelési év munkatervét a korábbi év tapasztalataira és 
eredményeire, esetleges hiányosságaira építve, az év végi beszámolók 
figyelembevételével készítettem el, melyet a nevelőtestület megismert és 
elfogadott. A nyitó értekezleten a célok megvalósulásáért, mind a 
végrehajtandó feladatok, mind a felelősök és az időpontok közös 
megegyezés alapján kerültek kiválasztásra. 
A munkaterv és munkaközösség terveinek céljai és feladatai koherensek 
a pedagógiai programunkban meghatározott célokkal és feladatokkal. 
A Pedagógiai Programunkbankijelölt célok megvalósítása érdekében 
fogalmaztuk meg kiemelt feladatainkat, illetve meghatároztuk a 
végrehajtandó feladatokat, határidőket, felelősöket. 
Az éves munkaterv elkészítésénél bevonásra kerültek a vezető 
helyettesek, a munkaközösség-vezetők valamint a nevelőtestület tagjai. 
Az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatokra időben 
megtörtént. Egész nevelési évben biztosítjuk a nevelőtestület tagjai 
közötti egyenlő terhelést, feladatok megosztását, határidők betartását. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és 
a munkaközösségek terveivel. 
Két óvodapedagógus önértekelése és tanfelügyeleti ellenőrzése zajlott 
le, valamint 2022 április hónapban intézményvezetői tanfelügyeletem 
volt. 
A 2018-2023-as Továbbképzési Program részeként a 2021-2022. 
nevelési év beiskolázási tervét a nevelőtestület elfogadta és a tervben 
szereplő kollégák elkezdték a képzéseket, melyek közül van, amit a 
vírus megjelenése félbe szakított. (mozgásfejlesztés, matematikai 
játékok fejlesztő tevékenység és személyiségfejlesztés). Több kolléga 
önszántából, önerőből is képezte magát, és jómagam is igyekeztem 
szakmai napokon, konferenciákon bővíteni a tudásomat. 
Továbbra is erősségeinknek tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a 
környezettudatos nevelést, valamint a néphagyományaink ápolását. 
Ebben a nevelési évben megjelent nálunk a népmese előtérbe helyezése 
– 2021 szeptember: Mesejárók szakmai munkaközösség létrehozása, és 
szeptember hónapban egy hetes „ Népmese labirintus” projekt elindítása 
az aulába.  
A Biztonságos Óvoda keretein belül és a Kihívás Napja alkalmából, 
2022 tavaszán „Közlekedj biztonsággal!” egy napos projektet 



 

készítettünk, amit a következő nevelési évben egy hetesre szeretnénk 
tervezni. 
 

 

Megvalósítás 

Az intézmény működését irányító éves tervek és beszámolók viszonya 

Elvárás A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő 
nevelési év tervezése. 

2021/2022. 
nevelési évben 
az alábbiak 
szerint 
valósult meg 

A stratégiai tervek megvalósítását nevelési évekre bontjuk, melyben 
megjelennek a stratégiai célok eleme. Az éves tervek és beszámolók 
mindig egymásra épülnek. Minden nevelési év végén nevelőtestületi 
értekezlet keretében minden óvodai csoportban dolgozó óvodapedagógus 
elmondja, felvázolja az elmúlt évnek a sikereit, nehézségeit, mit és hogyan 
tudott megvalósítani az előre megtervezett pedagógiai munkából, 
projektekből.    
A 
beszámolókszempontjaiilleszkednekazintézményönértékelésirendszeréhez.  
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő 
nevelési év pedagógiai tervezése. 
 Mit tartunk erősségünknek, ill. gyengeségünknek. Az év végi mérés-
értékelés intézményi összegző eredmények meghatározzák a következő év 
kiemelt személyiségfejlesztő feladatait intézményi szinten. 
 
2021/2022. nevelési évben kiemelt fejlesztési feladatként tűztük ki továbbra 
is: 

- egészséges életmódra nevelés, egészség megőrzése, betegség   
megelőzése 

- a családokkal való jó együttműködés megőrzése és erősítése 
- a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 

hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés erősítése 
- kiemelt célunk között szerepel a környezeti szépségek 

felfedezése, a fenntarthatóságra való nevelés. 
 

 

 

Értékelés 

A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban 

 

Elvárás A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek 
megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő 
naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. 
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 
visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi 
szintnek megfelelő formában gyermeknek. 



 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Óvodánkban folyó nevelési munka alapjaként a gyermekek 
adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési, 
mérési rendszer működik.  
A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban 
elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) 
alapján történik. 
A gyermeki fejlődést folyamatosan követik, dokumentálják, elemzik, 
és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 
esetén fejlesztési tervet készítenek.  
 
Fejlesztés során:  

- mérésre és megfigyelésre alapozzuk a hátránycsökkentést 
- egyéni bánásmód, ill. differenciálás során, erősítjük a 

feladatban résztvevők feladatait 
- az eredményesség érdekében a szülő, család bevonása 

nélkülözhetetlen  
- különböző területű szakemberek hatékony együttműködése 

szükséges 
 
A gyermekek fejlődésének nyomon követése:  
A tevékenységek tervezését, a fejlődés nyomon követését, mérését és 
értékelését a csoportnaplóban és a gyermek fejlődését nyomon követő 
dokumentációban vezetik az óvodapedagógusok az alábbiaknak 
megfelelően:  
 
‒ családlátogatás  
‒ anamnézis  
‒ befogadás, megfigyelések  
‒ befogadás értékelése  
‒ a gyermek fejlődésével kapcsolatos megfigyelések  
‒ egyéb lényeges megfigyelések (felzárkóztatás, tehetséggondozás)  
‒ nevelés értékelése  
‒ összesítő táblázatok elkészítése az egyes gyermek és a csoport 
fejlettségi szintjéről  
‒ gyermekek fejlődésének mérése  
 
Az óvodapedagógusok a gyermeke keredményeiről, fejlettségi 
szintjéről fejlesztő céllal fogadóóra keretében folyamatosan, ill. 
háromhavonta visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az 
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermekeknek. 
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek 
megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely a csoportok 
éves beszámolójában nyomon követhető. 
Az óvodapedagógusok nyomon követik a gyermekek fejlődését az első 
osztályban, melynek eredményeit beépítik fejlesztőmunkájukba. 
 
 
 
 

 



 

II. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

Személyiségfejlesztés 

A gyermekek szociális hátrányainak 

Már a jelentkezés időszakában fókuszálunk a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, ill. bármilyen 
szempontból támogatásra szoruló gyermekek felvételére, az esélyegyenlőség biztosítására. 
Kapcsolatban állunk a védőnőkkel, házi gyermekorvosokkal, a jelzőrendszer érintett tagjaival.  
Az óvodai nevelőmunka eredményeként a különböző szociokulturális háttérrel és különböző 
fejlettséggel rendelkező gyerekek befogadása, együttműködése valósult meg az egyéni, 
differenciált, képességszintre épülő fejlesztésük mellett (megfigyelés, mérés, nyomon követés). 
Folyamatszemléletű pedagógiánkkal segítjük a gyermekek személyiségének sokoldalú és 
harmonikus fejlődését egyéni különbségeik tolerálásával, az ehhez igazodó tevékenységek 
biztosításával. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos játék lehetőségének biztosítására, amit a 
napirendek is tükröznek.  
 

Elvárás Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal 
rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Az intézményvezetése és az érintett óvodapedagógusok információkkal 
rendelkeznek minden gyermek szociális helyzetéről, hiszen minden 
óvodás gyermekhez az óvoda megkezdése előtt kimennek 
családlátogatásra. 
Ez nagyban segíti a pedagógusok rálátását, hogy milyen szociális 
háttérből, közegből érkezik a gyermek. 
Ezen kívül a védőnői hálózat tagjaival kapcsolatot tartunk fenn az 
információ jobb áramlása érdekében. 
Az óvodapedagógusok a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként 
rendszeres kapcsolatot tartanak intézményünk gyermekvédelmi 
felelősével, ill. az intézményvezetővel. 
Kiemelt óvodapedagógusi feladat a hátrányos helyzetű gyermek 
esetén: 

- szorgalmazzák a rendszeres óvodalátogatást 
- együttműködés kialakítása a családdal 
- egyéni fejlesztés 
- szociális kapcsolatfejlesztés 

 
A nevelési év során többször kapcsolatba kerültünk a Gyáli 
Gyermekjóléti Szolgálattal és megállapodásunk szerint egész évben 
sikeresen dolgoztunk együtt, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva. 
 

 

 

 

 



 

Közösségfejlesztés 

Intézményi közösségépítő tevékenységek 

Elvárás A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a 
közösségfejlesztésben. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Az intézmény közösségi programokat szervez, ezek megszervezésében 
nagyrészt bevonjuk a gyermekeket, a szülőket és az intézmény 
dolgozóit, az aktuális járványügyi protokoll betartása mellett.  
 
 
 

III. Eredmények 
 

Az eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, 

pedagógus, pedagógiai munkát segítők) 

Elvárás Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 
helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések 
eredményei  
6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei  
(szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) neveltségi mutatók 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása 
és visszacsatolása nevelőtestületi feladat.  
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az 
intézményi önértékelés eljárásában. 
2016 óta minden nevelési év elején felvesszük az iskolába elment 
gyermekek iskolájával a kapcsolatot és az első fél év végén a kiküldött 
és visszakapott kérdőívekről tájékozódhatunk volt ovisaink 
teljesítményéről. 
A visszakapott eredményekből is levonjuk a konzekvenciát, hogy 
milyen fejlesztési területet jelöljünk ki a következő nevelési évre. 
1. sz. melléklet 
 
Az őszi és tavaszi nevelési időszakban kétkollégánk tett sikeres  
pedagógus II minősítő vizsgát:  

- Balogh- Fehér Lili 
- Doma Zsuzsanna Rózsa 

 
2022.áprilisában intézményvezetői tanfelügyeletem volt, még májusban 
két pedagógus tanfelügyeletet bonyolítottunk le: 

- Benkő Gáborné 
- Blaskó Bernadett 
 

 
 



 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés 
Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységiek 

Elvárás A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési 
körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az 
intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Az alakuló nevelőtestületi értekezleten beszéljük meg, hogy a nevelési 
évben mely területekre fektetünk nagy hangsúlyt és az éves tervben 
határozzuk meg a szakmai munkaközösségeket. 
A 2021/2022-es nevelési évben iskét munkaközösség létrehozását 
szorgalmazta a nevelőtestület 

- Matematikai munkaközösség 
- Mesejárók  munkaközössége 

 
 
A szakmai munkaközösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
 

 

Az információátadás az intézményi gyakorlata 

Elvárás Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 
szükségesinformációkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációsrendszert 
(eljárásrendet) alakítottunk ki.  
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az 
információáramlás és a kommunikáció.  
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitalis és papíralapú 
eszközeivel.  
 

- Minden hónap első keddjén a pedagógusoknak, szerdáján pedig 
a pedagógiai munkát közvetlen segítőknek tartok értekezletet, 
az abban a hónapban esedékes programokról, az eltelt hónap 
tapasztalatairól. 

 
- Üzemeltetünk egy közös e-mail címet, melyre a pedagógusok 

dokumentumokat, pályázatokat, továbbképzési lehetőségeket 
küldünk. 
 

- A nevelői szobában egy nagy álló mágnes táblára kiírásra 
kerülnek az aktuálisdolgok. 
 

- A közlekedő folyosón parafatáblára kerülnek kitűzésre a 
munkatársakat érintő események. 
 

- A 2020.márciusban bekövetkezett járványhelyzet, 
veszélyhelyzet miatt létrehoztam két messenger csoportot, egyet 
a pedagógusoknak, egyet pedig a többi munkatárs számára. Így 
hatékonyan tudtam a kapcsolatot tartani a kollégáimmal és ők is 
velem. 



 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai 
A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 

Elvárás Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit 
(az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 
folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz 
tájékoztatási kötelezettségeinek. 
 
Hatékonyan működtem együtt a fenntartóval, az intézményfelügyeleti 
irodával, a pénzügyi osztállyal a szakmai, az emberi és tárgyi 
erőforrások biztosítása érdekében. Intézményvezetői munkámat 
rendkívül mód segítette ez a jó kapcsolat, amit ez úton is köszönök. 
 
Sikerrel alakítottam ki kapcsolatot azokkal az intézményekkel, amelyek 
az óvodába lépés előtt -bölcsőde, az óvodai élet során- pedagógiai 
szakszolgálat intézményeivel, gyermekjóléti szolgálattal, egészségügyi, 
illetve közművelődési intézménnyel- és az óvodai élet után- ált. 
iskolákkal-melyek meghatározó szerepet töltenek be a gyermek 
életében.  
 
Az óvodavezető társakkal továbbra is jó kapcsolatot ápolunk, segítjük 
egymást, ami nagyban segítette és segíti mindennapi munkámat.  
 
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodtak a feladatokhoz és 
a szükséglethez.  
A kapcsolattartás folyamatos volt szóbeli, digitális és papíralapon is. 

 

VI. A pedagógiai munka feltételei 
Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az infrastruktúra értékelése az intézmény, nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 
céljainak tükrében 

Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program 
megvalósításához, szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a 
fenntartó felé. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 
tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény nevelési struktúráját, a 
nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 
Vezetői, illetve nevelőtestületi értekezletek alkalmával innovációként, 
más óvodákban tapasztalatszerzés esetén próbálunk a saját óvodánk 
pedagógiai munkájába új dolgokat bevezetni, kipróbálni. 
Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges 
infrastruktúrával, tárgyi feltételeink megfelelőek a 3-6 éves életkorú 
gyermekek fejlesztéséhez.  



 

Csoportszobáink, kisegítő helyiségeink elegendőek ahhoz, hogy a 
csoportok életterein túl az egyéni megsegítések és egyéb programok is 
működhessenek. Közös nagy terünk, az aula, ahol közös programok 
lebonyolításához be tudja fogadni a gyermekeket. A fennálló 
járványveszély miatt egyszerre csak a testvércsoportok voltak jelen a 
rendezvényeken. 
Az óvoda otthonos, biztonságot sugárzó csoportszobái harmonikus 
hangulatot árasztanak, tükrözik a pedagógiai programunk sajátosságait, 
az óvodapedagógusok igényességét, kreativitását, sokoldalúságát, az 
óvodai csoport attitűdjét. 
Az óvodapedagógusok elvégezték a csoportszobák, öltözők, aula 
esztétikus, évszaknak megfelelő dekorálását.  
Udvarunk játékai lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre, 
munkatevékenységre.  
Eszközrendszerünk fejlesztésére célzottan törekszünk. 
 
Karbantartási feladatok elvégzésével tárgyi feltételek meglétét, állaguk 
megőrzését megvalósítottuk–aulai linóleum csere, udvari játékok 
javítása, lefestése. 
 

 

 

Szervezeti feltételek 

Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel 
rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás szükségletéről. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült 
problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

2021/2022. 
nevelési évben az 
alábbiak szerint 
valósult meg 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a 
szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.  
A fenntartóval folyamatos kapcsolattartás során tájékoztatjuk 
intézményünk humán erőforrás helyzetéről. 
2021 szeptemberében két fő óvodapedagógusi végzettségű pedagógust 
sikerült felvennem. 
Nevelőtestületünk tudásának legjavát segítő, elfogadó, támogató attitűd 
jellemezte, míg a szakmai munkáját az igényesség, tudatos tervezettség, 
sokszínűség, ötletesség és kreativitás. 
A nevelőmunkát közvetlen segítő alkalmazottak nagyban segítették az 
óvodapedagógusok munkáját. Ismerik és tudják szerepüket a 
nevelőmunka folyamatában, eredményesen végezték munkájukat. 
 
1 fő fejlesztőpedagógusunk, szaktudásával nagyban hozzájárult az 
intézmény nevelőmunkájának hatékonyságához, ahogy a félállású 
pszichológusunk is, akit ugyan határozott álláshelyre tudtam felvenni, 
de aktív tagja volt közösségünknek. 
Logopédiai ellátásunkat egy fő állásúlogopédus segítette. 
 
Intézményünk a CXC 2011. köznevelési törvény 62§ (2) bekezdése 
alapján elkészítette a 2018-2023 vonatkozó továbbképzési tervét, 



 

melyet a fenntartó hagyott jóvá. A tervben megfogalmazott elvek 
alapján évekre lebontva beiskolázási terv alapján történt ebben a 
nevelési évben is a kollégák továbbképzése. 
 
A folyamatos fejlődés érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a 
2021/2022-es nevelési évben a nyugodt, biztonságot árasztó légkör 
megteremtésére, a folyamatos információáramlásra, a működést 
szabályozó dokumentumokban megfogalmazottak betartására. 
. 

 

 

VII. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 
Alapító okirat szerint ellátott feladat 

Alapító okirat szerint 
Adat Óvodai 

nevelés
ben 

résztve
vő 

összes 
(fő) 

Ebből a többi 
gyermekkel 

együtt 
nevelhető 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
óvodai 

nevelése 
(fő) 

Alapító okirat 
szerinti 

maximálisan 
felvehető 

gyermeklétsz
ám (fő) 

Férőhely 
kihasz-
náltság 
°(%) 

napi 
nyitva 
tartás 
tól-ig 

napi 
nyitva
tartási 

óra 

Óvodai 
csoport-

ok 
száma 

2021.10.
01 

 

270 6 300 90 % 6.00 - 
18.00 
 

12 óra 10 

 

 

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 

Óvodásgyermekek létszám mutatói 2021/2022. nevelési év  
 okt.01. május 31. 
Óvodás gyermekek létszáma (fő) 270 271 
Ténylegesen gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport átlaglétszám 
(fő/csoport) 

27 27 

SNI-vel felszorzott létszám (fő) 278 289 
SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal 
számított csoport átlaglétszám 
(fő/csoport) 

27,8 28,9 

Étkező gyermekek létszáma (fő) 270 271 
Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 
(fő) 

0 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű (fő) 2 4 



 

 

A gyermek adatai 

Adat Nem magyar 

állampolgárságú 

gyermek létszáma 

(fő) 

 

Nemek aránya 

              Fiúk Lányok 

2021.10.01. adat 3 0 % 100 % 

2022.05.31. adat 4 0% 100% 

 

Óvodai csoportok adatai 

Ssz. Óvodai csoport neve október 1. 
létszám 

SNI (fő) 

1. Méhecske 25 2 
2. Napocska 28 - 
3. Napraforgó 27 - 
4. Katica 27 - 
5. Őzike 29 - 
6. Halacska 28 1 
7. Csillag 28 1 
8. Maci 28 - 
9. Delfin 27 - 
10. Virág 22 2 

 

Felvételi adatok 

Adat Beiratkozott 
gyermekek létszáma 

Elutasított 
gyermekek létszáma 

A felvételt nyert 
gyermekek létszáma 

A 2021/2022. 
nevelési évre 

86fő 10fő 76 fő 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adat 

 
 
 
 

Engedélyezett 
álláshelyek száma 

 
 
 
 
 

Ténylegesen 
foglalkozta-

tott 
óvodapedagó

gusok 
létszáma 

(fő) 

 
 
 
 

 
1fő  

pedagógusra 
jutó 

gyermekek 
létszáma 

 
Óvodai 

csoportban 
foglalkoztat

ott 
felsőfokú 

végzettségű 
óvodapedag

ógusok 
létszáma 

(fő) 
 

 
 

 
Engedélye-

zett 
álláshelyek 

száma 

 
Pedagó-
gus (fő) 

 
Pedagó-

giaimunká
t közvetle-
nül segítő 

(fő) 
 

 
 

Nő 

 
 

Férfi 

 
 

Technikai 

2021. 
10.01.  

24 20 19 16 18 1 2 

 

Intézményvezetés 

Adat Óvodavezetés (név szerint) 
Intézményvezető Intézményvezető-helyettesek 

2021.10.01 Tofalviné Szabó Anikó Balogh-Fehér Lili 
Katona Ágnes 

 

Nem óvodapedagógus munkakörben dolgozók adatai 

 
Adat 

 
Óvoda-
titkár 
(fő) 

 
Dajka 
(fő) 

 
Ped.ass

zisz-
tens 
(fő) 

 
Pszic-

ho-
lógus 
(fő) 

 

 
Logo-
pédus 
(fő) 

 

 
Fejlesztő
pedagó-
gus (fő) 

 

 
Kar-
ban-
tartó 
(fő) 

 

 
Gyógy-
peda- 
gógus 

 
Gyógy
ped-

asszisz
tens 

 
2021. 
10.01.  

1 16 4 1 1 1 2 - - 

 

 

 

 



 

Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 

 
 

Adat 

Szakmai munkaközösség működés 
Megnevezése Munkaközösség 

tagjainak 
létszáma 

Munkaközösségi 
foglalkozáson 

résztvevők 
létszáma 

Intézményen 
kívüli 

résztvevők 
létszáma 

2021.10.01 Matematika 
munkaközösség 

19 fő 19 fő - 

2022.05.31 Mesejáró óvoda 
munkaközösség  

17 fő 17 fő - 

 

 

Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai rendezvények  

Adat Óvodai ünnepek, rendezvények 
Program megnevezése Program felelőse Résztvevő

k száma 
(gyerek) fő 

Résztvevő
k száma 
(szülő) 

fő 
2021.09.20. Takarítási világnap 

 
óvodapedagógusok 10 csoport - 

2021.09.13
-24 

Papírgyűjtés B.Á. Zsuzsanna, R-
B.Tamás 

10 csoport Minden 
szülő 

2021.09.18 Őszelővel egybekötött családi 
nap 

B-F.Lili,  K.F.Anna, K. 
Judit 

10 csoport Minden 
szülő 

2021.09.27
-10.01 

Népmese hete, meselabirintus 
az aulában 

F.Erzsike, S. 
Bernadett, 
B.Gáborné 

10 csoport Minden 
szülő 

2021.10.04
- 

10.15 

Állatok Világ napja kiállítás az 
aulában 

S.Bernadett,  
K. Anna, 

10 csoport Minden 
szülő 

2021.10. 
04. 

Zene világnapja 
 

Zenekuckó tagok 
10 csoport - 

2021.10.11 
Nevelés nélküli munkanap 

 
 

  

2021.10.22. 
Nemzeti Ünnep (Október 23.) 

 
D. Zsuzsanna 

10 csoport - 

2021.11.08.
11. 

Egyéni fényképezés 
óvodapedagógusok 

 
10 csoport - 

2021.12.06 
 

Mikulás ünnepség 
 

B. Gáborné 
T. Andrea 

10 csoport - 

2021.12.10. 
Karácsonyfa állítás az aulában 

Dadusok, 
karbantartók 

10 csoport - 

2021.12.10
-től 

Karácsonyfa díszítés 
gyermekmunkákkal 

 
óvodapedagógusok 

10 csoport - 

2021.12.15. Gyermekkarácsony 
 

R.Tünde 
D.Zsuzsanna 

10 csoport - 



 

2021.12.20 Nevelés nélküli munkanap 
 

 
  

2022.01.21 Fellépés a Köz. házba 
Gyál 25 éves 

A.T.Annamária, 
T.Anna 

30gyermek - 

2022.02.17
-18. 

Farsangi mulatság 
óvodapedagógusok 
B.Gáborné, Z.Anikó 

10 csoport - 

2022-02.21 
 

Nevelés nélküli munkanap 
 

 
  

2022.03.08
-17 

Tavaszi nyílt napok a 
csoportokban 

óvodapedagógusok 
10 csoport Minden 

szülő 
2022.03.16
-18 

Anyák napi fotózás óvodapedagógusok 
10 csoport  

2022.03.22 
Víz Világnapja óvodapedagógusok 

10 csoport - 
 

2022.04.07
-14 

Húsvéti kiállításunk T. Anna, K. Tünde 
10 csoport Minden 

szülő 
2022.04.20
-29 

Papírgyűjtés B.Á. Zsuzsanna, R-
B.Tamás 

10 csoport Minden 
szülő 

2022.04.21 Palánta Sorsfordító Alapítvány 
környezettudatos műsora 

K. Ágnes 10 csoport - 

2022.04.22 
Föld Világnapja óvodapedagógusok 

10 csoport - 
 

2022.05.02
-04 

Anyák napja 
R.Tünde, B.Gáborné 
,B.Á.Zsuzsanna 

3 csoport Minden 
szülő 

2022.05.06 Gyáli Ady Endre Ált. Iskola 
látogatása 

R.Tünde, B.Gáborné 
,B.Á.Zsuzsanna 

3 csoport - 

2022.05.10 
Madarak és Fák Napja óvodapedagógusok 

10 csoport - 
 

2022.05.05.
10-20 

Évzárók, óvodai búcsúk óvodapedagógusok 
7 csoport Minden 

szülő 
2022.05.13 

Kertbarátok fellépés R.Tünde, B.Gáborné 
2 csoport - 

 
2022.05.14 Tulipán nap – családi nappal 

egybekötött gyereknap 
B. Zsuzsanna, T.Anna, 
R.O tamás 

10 csoport Minden 
szülő 

2022.05.23 
Biztonságos óvoda hete 

B. Á.Zsuzsanna, K. 
Judit 

10 csoport - 

2022.05.25 
Kihívás napja Z.O Anikó 

10 csoport - 
 

2022.06.03 
Nemzeti Összetartozás Napja T.Sz.Anikó 

10 csoport - 
 

2022.06.07 
Környezetvédelmi Világnap óvodapedagógusok 

10 csoport - 
 

2022.06.10 Nevelés nélküli munkanap 
 

 
  

2022.08.31 Nevelés nélküli munkanap 
 

 
  

 

 



 

A világjárvány miatt hozott szabályozások értelmében nem tarthattuk meg: 

- az őszi nyílt napjainkat a szülőknek 
- a szülőkkel közös adventi munkadélutánjainkat 
- a tanköteles gyermekek szülei részére szánt szülői értekezlet 
- szakmai napokat 
- munkaközösségi foglalkozásainkat 
- a tanköteles gyermekek bemutató foglalkozását a leendő tanítónéniknek 

 

Belső ellenőrzés 

A
-
d
at 

Az 
ellenőr

zés 
típusa 

Az ellenőrzés 
tartalma 

Az 
ellenőrzést 

végezte 

Az ellenőrzött 
neve 

A 
keletkezett 

doku-
mentumme
gne-vezése 

Az 
ellenőrz

és 
eredmé-

nye 
(megfele

-lő/ 
fejleszte

ndő 
terület) 

  Felvételi és 
Mulasztási 
napló vezetése 
 

Int.vez., 
Vez. 
helyettes-ek 

Minden 
óvodapedagógus 

Belső 
feljegyzés 

Megfele
-lő 

  Csoportnapló 
tartalmi és 
formai 
megfelelősége. 
Műveltség 
tartalmak  
nevelési célok,  
feladatok 
megfogalmazás
a 
 

Vez. 
helyettes-ek 

Minden 
óvodapedagógus 

Belső 
feljegyzés 

Megfele
-lő 

  Befogadás 
formái, 
egészséges 
életmód 
szokásainak 
alakítása 

Int.vez. 
Vez. 
helyettesek 

Doma Zs., Bakó-
GuliuraszG.,Kevei
J.,Tóth A. 

Belső 
feljegyzés 

Megfele
-lő 

  Gyermekek 
személyiségéne
k fejlesztése, 
egyéni 
bánásmód 
érvényesülése 

Int.vez., 
Vez. 
helyettesek 

Minden 
óvodapedagógus 

Belső 
feljegyzés 

Megfele
-lő 



 

vezetői 
értekezleten 
megbeszélt 
időpontokban 

  Logopédiai 
felmérés 

Int.vez. Logopédus Szakmai 
beszélgetés 

Megfele
-lő 

 
 

 Minősítési 
eljárás 

Int.vez. 
helyettes 

Balogh-Fehér Lili Látogatási 
adatlap 

Megfele
-lő 

 
 

 Minősítési 
eljárás 

Int.vez. 
helyettes 

Doma Zsuzsanna 
Rózsa 

Látogatási 
adatlap 

Megfele
-lő 

  Intézményvezet
ői tanfelügyelet 

Int.vez., 
fenntarókép
vise-lője 

Tofalviné Szabó A. Látogatási 
adatlap 

Megfele
-lő 

  Pedagógus 
tanfelügyelet 

Int.vez. Benkő Gáborné Látogatási 
adatlap 

Megfele
-lő 

  Pedagógus 
tanfelügyelet 

Int.vez. Blaskó Bernadett Látogatási 
adatlap 

Megfele
-lő 

  Nagycsoportos 
gyermekek 
iskolai 
életmódra való 
alkalmassága, 
személyiségfejl
ődés értékelése, 
egyéni 
fejlesztési 
tervek elemzése 
értékelése 

Int.Vez., 
Vez. 
helyettesek, 
fejlesztő-
ped. 

Nagy-csoportok, 
vegyes életkorú 
csoportok nagy-
csoportosai, 
óvoda-
pedagógusai 

Belső 
feljegyzés 

Megfele
-lő 

  Gyermekvédel
mi feladatok 
ellátása: 
Dokumentáció, 
kapcsolattartás 
Családokkal, 
Családvédelmi 
Szolgálattal. 
HHH 
gyermekek 
fejlődésének 
mutatói 

 
Int.Vez., 
gyermek-
védelmi 
felelős 

Minden 
óvodapedagógus 

Belső 
feljegyzés 

Megfele
-lő 

  Környezettudat
osság, 
környezettudato
s magatartásfor-
málás alakítása 
jeles napokon, 
udvari 
tevékenységek-
ben 

Munka-köz. 
vez. 

Minden 
óvodapedagógus 

Belső 
feljegyzés 

Megfele
-lő 

 



 

Pályázati tevékenység 

Adat Pályázat kiírója A 
pályázat 
száma 

A pályázat címe Megpályázott 
összeg 

Elnyert 
támogatás 
összege 

 Bartos Erika 1 db. Bogyó és Babóca 
Rajzverseny 

„Kedvenc hősöm!” 
 

  

 EMMI 1 db. Kincses Kultúróvodai 
cím elnyerése 

  

 
 

Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet 

1 db. Magyar zászló és 
címer 

ÖSSZETARTOZUNK 
rajzpályázat 

  

 Jövőt Minden 
Gyermeknek 
Alapítvány 

1 db. „Te hogyan képzeled 
el az iskolát?” 

  

 Jobb Veled a Világ 
Alapítvány 

1 db. Boldog Óvoda   

 Dm  1 db. Nappályázat 
 

  

 Agrárminisztérium 1 db. Föld Napja alkalmából 
 

  

 Gyáli Arany János 
Közösségi Ház 

1 db. Kedvenc verseim, 
meséim! 

  

 Állatorvostudo-
mányi 
Egyetem 

1db. Állatbarát Óvoda   

 

Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 

Adat Akkrediáltt
ovábbkép-

zésben 
résztvevők 
létszáma 

Nem 
akkrediált 
tovább-

képzésen 
résztvevők 
létszáma 

Tanúsít-
ványok 
száma 

Intézményi 
belső tudás-
megosztás 
programok 

száma 

Intézményi 
belső tudás-
megosztás 
programon 
résztvevők 

száma 

A nevelő-
munkát 

közvetlenül 
segítők 
tovább-

képzésen 
résztvevők 

száma 
pedagógiai 
asszisztens, 

dajka 
 3 fő 1 3 db. 1 19 fő 15 fő 

 
 

 



 

Intézményi dokumentumok 

Ssz. A 
dokumen-

tum 
megnevez

ése 

Elő-
terjesztő 

Előterjesztés ideje 
Véleményezők köre 

A 
dokumentu
melfogadás

á-nak 
dátuma 

Hatályba 
lépés 
ideje 

Ikt.szá
m 

1. Alapító 
okirat 

Gyál 
Város. 
Önk. 

Gyál Város Önk. KT-nek 
Oktatási és Kulturális 

Biz. 

2015.06.25. 2015.06.
25. 

3714-
16/201

5 
2. Szerveze-

ti és 
Működési 
Szabály-

zat 

óv. vez. Gyáli Tulipán Óvoda 
Szülői Közössége 

Gyál Város Önk. KT-nek 
Oktatási és Kulturális 
Biz. 

2020.08.26. 2020.09.
01. 

417/ 
2020 

3. Házirend óv. vez. Óvodai Szülői Szervezet 
Gyál Város Önk. KT-nek 

Oktatási és Kulturális 
Biz. 

2020.08.28. 2020.09.
01. 

365/ 
2020 

4. Pedagó-
giai 

program. 

óv. vez. Gyáli Tulipán Óvoda 
Szülői Közössége 

Gyál Város Önk. KT-nek 
Oktatási és Kulturális 

Biz. 

2021.08.30. 2021.09.
01. 

335/ 
2021 

5. Munkaterv óv. vez. Gyáli Tulipán Óvoda 
Nevelőtestület 

2021.08.23-
24. 

2021.09.
01. 

435-1/ 
2021 

 

 

A gyermeki fejlődés nyomon követése 

Sor-
szám 

A gyermeki fejlődés 
nyomon követése az 
alábbi dokumentáció 
szerint a 2019/2020. 

nevelési évben 

A dokumentáció tartalma A dokumentáció 
készítésében  
résztvevők 

 köre 

 Óvodás gyermekek 
fejlődésének nyomon 

követése 

3-4,4-5,5-7 évesek 
fejlődésének nyomon 

követése 

minden 
óvodapedagógus 

 Szülők tájékoztatása a 
gyermeki 

fejlődés nyomon követő 
dokumentáció alapján 

A gyermekek fejlődéséről a 
nyomon követő dokumentáció 
alapjánháromhavontaaz 
óvodapedagógusok 
tájékoztatják a szülőket. 
A tájékoztatás tényét a szülők 
aláírásukkal igazolják. 
 

minden 
óvodapedagógus 

 



 

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás 

Adat Tevékenysé
g 

Tartalo
m 

Felelős A résztvevők 
létszáma szülő 

(sz) fő 
pedagógus (p) fő 

A keletkezett  
dokumentum 
megnevezés

e 
2021.08. 

18 
kiscsoportos 

korú 
gyermekek 
szüleinek 
értekezlet 

 

 Int.vezető 6 ped. 
65 szülő 

Jegyzőkönyv 

2021.09. 
01-09 

Csoportos 
szülői ért. 

 Óvodapedagó
-gusok 

csoportos 
óvodapedagógus
-ok 

Jegyzőkönyv 

2021.09.28 SZMK 
értekezlet 

 Int.vezető  Jegyzőkönyv 

2021.10. 
 

Tanköteles 
korú 

gyermekek 
szüleinek 
fogadóóra 

 Int.vezető csoportos 
óvodapedagógus
-ok 
72 szülő 

Jegyzőkönyv 

2022.02. 
 

Fogadóóra 
minden 
gyermek 

szülejének 

 Óvodapedagó
-gusok 

csoportos 
óvodapedagógus
-ok 

Jegyzőkönyv 

2022.04.21
-28 

Csoportos 
szülői ért. 

 Óvodapedagó
-gusok 

csoportos 
óvodapedagógus
-ok 

Jegyzőkönyv 

2022.06.02 SZMK 
értekezlet 

 Int.vezető  Jegyzőkönyv 

 

Külső-belső információáramlás 

Adat Az 
információ 

áramlás 
formája 

Felelőse Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

A keletkezett 
dokumentum 
iktatószáma 

 Szóban 
 

Int.vez.    

 Papír alapon 
 

Int.vez.    

 IKT. eszköz 
segítségével 

Int.vez.    

 Honlap 
 

Int.vez.    

 Facebook Int.vez. 
 

   

 



 

A belső önértékelési rendszer 

Adat Az önértékelés 
formája 

Felelős Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

 Óvodapedagógusi B.-F.Lili,  
K.Ágnes 
T.Anna 
B.Gáborné 

B. Bernedett 
önértékelési 
foglalkozás 
látogatása 

Önértékelési 
dokumentum 

 

 

Az óvoda-iskola átmenet támogatása 

Adat A formája Tartalom Felelős Létszám szülő (sz) fő 
gyerek (gy) fő 

 Tanköteles korú 
gyermekek 
szüleinek 
fogadóóra tartása 

Iskolaérettség 
kritériumai, 
iskolaválasztás 
előtti 
felzárkóztatás 

Int.vez 8ped. 
szülők 

 Iskolalátogatás a 
leendő első 
osztályos 
nagycsoportosokkal 

   

 

 

Külső kapcsolatok 

Adat Külső partner A kapcsolat 
formája 

Felelős Résztvevők létszáma 

 Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Személyes Int. vezető, 
fejlesztőpedagógus 

 

 Védőnői hálózat Személyes Int. vezető 
 

 

 Pest Megyei 
Szakértői 
Bizottság 

Elektronikus 
és telefonos 
kapcsolattartás 

Int.vezető, 
fejlesztő 
pedagógus 

 

 Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Elektronikus, 
telefonos és 
személyes 

Int.vezető, 
gyermekvédelmi 
felelős 

 

 Gyermekorvosi 
szolgálat 

Elektronikus, 
telefonos 
kapcsolattartás 

Int.vez.  

 

 



 

 

Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) 

Ssz. Az 
eszközfejlesztés 

helyszíne 

Eszköz 
megnevezése 

Darabszáma Értéke/nettó 

 konyha, előtér, 
csoportszoba 

mozgás érzékelő 
csere 

3 db. 26.499 

 csoportszobák játszó szőnyeg 
 

6 db. 128.064 

 légtechnika frekvencia váltó 
csere 

1 db. 91.500 

 fejlesztő szoba almás szőnyeg 1 db. 15.740 
 aula ruhaálvány 6 db. 21.030 
 nevelői étkező turmix gép 1 db. 7.086 
 nevelői étkező kenyérpirító 1 db. 3.936 
 pszichológusi 

szoba 
álló tükör 1 db. 10.622 

 helyettesi szoba fém szekrény 1 db. 43.291 
 orvosi szoba vércukor mérő 1 db. 4.402 
 udvar rajztábla 2 db. 416.199 
 nevelői szoba laptop memória 

bővítés 
2 db. 4.402 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A 
résztvevők 
létszáma  
szülő (sz) 

fő 
pedagógus 

(p) fő 

A keletkezett  
dokumentum 
megnevezése 

A jelzőrendszer működésének 
minden óvodapedagógus a tagja 

 

Adamecz-
Tóth 

Annamária 

18 fő 
pedagógus 

 

2021.10-2022.08 közötti időszakban 34 db. pedagógiai véleményt adott ki intézményünk. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása (2021.10.01.) 

A gyermek 
monogramja 

Fejlesztendő terület 
 

Felelősök 

I.Ö Komplex-Kognitiv funkciók fejlesztése, 
grafomotorika, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés. 
 

int.vez., fejlesztőped. 

R.S Komplex-Kognitiv funkciók fejlesztése, 
grafomotorika, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés. 
 

int.vez.,fejlesztőped. 

K.N.L Mozgásfejlesztés int.vez.,fejlesztőped 
 

F.B Finommozgások, figyelem terjedelmének 
tartósságának javítása 

int.vez.,fejlesztőped 

B.M.G Komplex gyógypedagógiai fejlesztés 
 

int.vez.,fejlesztőped 

B.L Autizmus specifikus fejlesztés int.vez, autizmus 
szakos 
gyógypedagógus 

 

PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet) 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma 

 Honlap 
 

 Int.vez.  

 Facebook 
 

 Int.vez.  

 Rajzpályázatokon 
való részvétel 

 Int.vez.  

 Pályázatokon 
való részvétel 

 Int.vez.  

 Városi 
ünnepségeken 
való részvétel 

Megemlékezések Int.vez.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tehetséggondozó programok, tevékenység 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma 

szülő (sz) fő 
pedagógus (p) 

fő gyermek 
(gy) fő 

 Néphagyományőrzés, 
néptánc 

A néphagyományok 
megismertetése, 
továbbvitele a következő 
nemzedéknek. 

A.-T 
Annamária 
 

25 gyermek 
5ped. 

 Ügyes kezek- 
vizuális 
tehetséggondozó 
műhely 

A jó kézügyességgel, 
finommotorikával 
rendelkező gyermekek 
fejlesztése, különleges 
technikák megismertetése. 

B.Gáborné 
 

14 gyermek 
3ped. 

 Zenekuckó A szépen, tisztán éneklő, 
ritmusérzékkel rendelkező 
gyermekeknek létrehozott 
műhely.Zeneiskolába 
ajánljuk  a gyermekeket. 

R.Tünde 
 

14 gyermek 
3 ped. 

 Bozsik foci Mozgás szeretetére, foci 
alapszabályaival való 
ismerkedés 

F.S.Erzsébet 60 gyermek 
3ped. 

 

Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

A-
dat 

Tevékeny-
ség 

Tartalom Felelős A 
résztvevők 
létszáma 

szülő (sz) fő 
pedagógus (p) 

fő gyermek (gy) 
fő 

Értékelés 
(megfelelő 

vagy 
fejlesztendő 
terület…) 

 Vitamin-
hét 

Agyermekek 
megismerkedhetnek 
a nyers zöldségek 
ízével, 
gyümölcsökből 
salátákat 
készítenek. 

minden 
óvodapedagógus 

10 csoport Megfelelő 

 Őszi 
kirándulás 
a közeli 
kiserdőbe, 
játszótérre 

Állóképesség  
javítása, 
élményszerzés 

 
minden 
óvodapedagógus 

8 csoport 
minden 
óvodapedagógus 

Megfelelő 



 

 Higiéniás 
kézmosás 
gyakorlása 

Higiéniás szabályok 
megismerése, 
elsajátítása 

minden 
óvodapedagógus 

10 csoport 
minden 
óvodapedagógus 
dajka 

Megfelelő 

 Orrfújás 
gyakorlása, 
papír 
zsebkendő 
használat 

Higiéniás szabályok 
megismerése, 
elsajátítása 

minden 
óvodapedagógus 

10 csoport 
minden 
óvodapedagógus 
dajka 

Megfelelő 

 Tavaszi 
kirándulás 
a közeli 
kiserdőbe, 
játszótérre 

Állóképesség  
javítása, 
élményszerzés 

 
minden 
óvodapedagógus 

10 csoport 
minden 
óvodapedagógus 
minden szülő 

Megfelelő 

 Kihívás 
napja 

Állóképesség  
javítása, mozgás 
szeretetére nevelés 

K.F. Anna, F.S. 
Erzsébet  
minden 
óvodapedagógus 

10 csoport 
minden 
óvodapedagógus 
dajka 

 

 

 

 

A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

Adat Tevékeny-
ség 

Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma szülő (sz) 
fő pedagógus (p) fő 

gyermek (gy) fő 
 Minden csoportszobában szelektíven  

gyűjtik a gyermekek a szemetet.  
minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Használt elemek gyűjtése minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Műanyag kupakok gyűjtése minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Veteményes kiskert minden 
csoportnak, komposztáló 

minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Takarítási 
Világnap 

Az óvoda udvarának 
megtisztítása 

minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Őszi 
papírgyűjtés 

Környezettudatos 
szemlélet 

B.Á. Zsuzsanna 
R.O Tamás 

10 csoport 

 Őszi 
kirándulás 

Állóképesség  
javítása,élményszerzés 

minden 
óvodapedagó-
gus 

8 csoport 



 

 Állatok 
Világnapja 

Kiállítás szervezése az 
aulába, saját készítésű 
művekkel 

K.Szilvia 
K.F.Anna 

10 csoport 

 Madarak 
téli etetése 

Madáreleséggel való 
feltöltése a 
madáretetőknek  

minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Víz 
Világnapja 

Víz fontosságának 
hangsúlyozása 

minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Föld 
Világnapja 

Miért kell vigyáznunk 
a Földre, ahol élünk?! 

minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Palánta 
Sorsfordító 
Alapítvány 

Környezettudatos 
szemlélet 

K. Ágnes 10 csoport 

 Tavaszi 
papírgyűjtés 

Környezettudatos 
szemlélet 

B.Á. Zsuzsanna 
R.O Tamás 

10 csoport 

 Madarak és 
Fák Napja 

Környezetvédelem, 
állatvédelem 

minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Biztonságos 
Óvoda hete 

Autómentes 
közlekedés, 
biztonságos 
közlekedés 

minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 Környezet-
védelmi 
Világnap 

Környezetvédelem minden 
óvodapedagó-
gus 

10 csoport 

 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

Adat Tevékenység Felelős A résztvevők 
létszáma 

Értékelés (megfelelő 
vagy fejlesztendő 

terület) 
 Védőnői 

ellenőrzés 
int.vez 10 csoport  

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése 
 

1. A nevelési-, tanulási-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 
 

Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést eredményezze? 

Folyamatosan figyelemmel kísérem a törvényi változásokat, az intézményeinkbe járó 
gyermekek, családok jellemzőit (felzárkóztatás, tehetséggondozás). 
Folyamatos látogatások, egyeztetések alkalmával igyekszünk feltárni erősségeinket, 
fejlesztendő területeinket, erőt és energiát adva, példát mutatva a kollégák számára 
folyamatos dicsérettel és a nevelőtestületben felmerült problémák megfelelő helyen történő 
tolmácsolásával, azok megoldásával.  
A differenciált tervezés és a szintén differenciált egyéni bánásmód megvalósulásának 
ellenőrzése, folyamatos értékelése. 
 

 

 

Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési/tanulási 
folyamatba? 

Beszámolót kérek a gyermekek megfigyelésén és mérésén alapuló egyéni teljesítmények 
összehasonlításáról, változásáról.  
A gyermekek fejlődésének nyomon követésére ezt a kis füzetet használjuk: 

 
A tapasztalatokatfelhasználják a gyermekek fejlesztése érdekében. A gyermekek mérését, 
értékelését a Pedagógiai Programban meghatározott módszerekkel, valamint a gyermekek 
megfigyelése rendszerén keresztül intézményi szinten értékeljük, ezek eredményének 
figyelembe vételével jelöljük ki a fejlesztésicélokat.  
 

 



 

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

Fejlesztő célú értékelés a pedagógusok önértékelési rendszerén belül működik. 
Az önértékelési szempontok alapján történik a pedagógusok értékelése. Az intézményvezetői 
látogatás az óvodapedagógusoknál megtörtént, amelyeknek a közös megbeszélése, 
eredmények és tapasztalatok levonása és összegzése is elkészült. 
Az intézményvezető a gyermekek megismerését és fejlesztését szolgáló intézményi és 
pedagógiai alapelvek és dokumentumok segítségével nyomon követi, irányítja, áttekinti és 
értékeli a fejlesztő munkát. 
 

 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy az éves nevelési, tanulási ütemterv, 
a tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és 
hozzájáruljanak a fejlődéshez? 

Az éves munkatervet úgy állítjuk össze, hogy az előző évi beszámolóra épüljön, és vegye 
figyelembe az adott tanév gyermekközösségének és az óvodapedagógusok összetételét. 
Az óvodapedagógusifeladatokban hospitálásokon, belső továbbképzéseken keresztül az 
önképzés, az élethosszig tartó tanulás folyamatos szorgalmazása mellett.Lehetőség szerint 
minden kolléga részt vesz a minősítési eljárásban, amikor már lehetséges számára, hiszen a 
részvétel folyamata egy tudatosabb, strukturáltabb. Ebben a nevelési évben is két kolléga 
minősült Ped.II fokozatba. 
 
 

 

Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját 
nevelési/tanítási gyakorlatában? 

Az Alapprogram, és a Pedagógiai Program érvényesülésével. Minden pedagógus számára 
kötelező-e két dokumentum pedagógiai elvei kitűzött céljai, feladati mentén felépíteni 
a pedagógiai munkát. Ezen megvalósulások, koherenciák vizsgálata, elemzése történik 
az önértékelésben, a minősítési folyamatban. Ez pedig feltételezi a differenciált látásmód 
meglétét a pedagógusok pedagógiai kultúrájában, az adaptivitást / alkalmazkodás meglétét / 
a képességek kibontakoztatásának lehetőségét a tevékenységeken keresztül a 
tevékenységekáltal. Ezen túl a gyerekek egyéni fejlődésmenetének elkészítése és értékelése 
maga után vonjaaz egyéni megsegítést, mely a képességek fejlesztésén keresztül valósul 
meg. 
Az intézményvezető próbál gondoskodni arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek a lehetőségekhez mérten minden támogatást megkapjanak -logopédus, 
fejlesztőpedagógus, utazó gyógypedagógus, pszichológus – bár olyan mértékű a 
szakemberhiány, hogy ez néha a csodával határos. 
Valamint figyelemmel kell kísérni a hiányzásokat és a törvényi előírásoknak megfelelően 
eljárni. 

 

 



 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe? 

Az intézmény innovációs törekvései többoldalúak. Az intézményvezető stratégiai céljaihoz 
illeszkedve a pedagógusoknak motiváltnak kell lennie az új befogadására. 
Innovációs törekvések: 
- tehetségprogram további fenntartása, működtetése, új tehetségakkreditáció elindítása, 
- minősítési rendszer további folytatása, ebben egymás szakmai segítése, ami már kiegészült 
most a tanfelügyeletekkel 
- zöld óvodai cím további megtartása, 
- közlekedési kis kresz pályánk felrajzolása és használása 
 

 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása? 

Megújulás nélkül nem lehetséges a fennmaradás. Az intézmény jövőképének 
kialakításában, mindig figyelembe kell venni a külső és belső feltételeket. Atársadalmi, 
gazdasági, politikai változások ösztönzik arra az embert, hogy a változásokat kezelje, 
azokkal meg tanuljon együtt élni, életének részeként tekintsen rá.  
A jövőképhez az ország oktatási stratégiai változásait követni kell. 
 

 

Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott 
célokkal? Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény 
közös értékeken alapuló vezetői jövőképét, céljait? 

A vezetői pályázatomban megfogalmazott jövőkép az intézményi jövőkép további alapja, 
mely az éves munkatervekben fogalmazódik meg. Véleményem szerint nem elrugaszkodott 
a valóságtól, a helyi értékek és lehetőségek figyelembevételével, a meglévő humán 
erőforrás értékeire és tárgyi ellátottságára figyelemmel készül el, és működik.  
Egy vezetőnek szervezni és irányítani kell az intézmény jövőképének, értékrendjének, 
pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba 
épülését.Közösek akkor lesznek az értékek, ha azok közösen kerülnek megfogalmazásra. 
A gyermekek nevelésében alkalmazott közös értékrendszer, szokás - szabályrendszer 
továbbvitele a nevelőtestület és alkalmazotti közösség nélkül nem tud létrejönni. 
Ennekalapja a közösség véleményének megkérdezése és meghallgatása. Közös álláspontok 
kialakítása, és ezek együttes betartása, majd az elemző munka után a korrekciók közös 
megtétele.  
Csak így érhető el színvonalas, egységesen magas szintű óvodai nevelés.  
 

 

 



 

Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési 
specialitásokat? Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

A képzési struktúra hosszú távon egyértelmű. Az innovációk, a társadalmi változások 
okozta célkitűzések az éves beiskolázási tervben változnak, illetve itt kerülnek kialakításra. 
Nyitottak kell legyünk a változásokra, és ezt megfelelően közvetítenünk is kell a 
pedagógusok felé, ismertetve ezek szükségességét és kockázatait is.Abban indul minden 
kollégaa képzésekre, amit tovább kíván fejleszteni, illetve ami az óvodai nevelési 
programunkhoz elengedhetetlen. 
A korszerű pedagógiai ismeretek mindenki számára szükségesek, így ezeket a képzéseket 
igyekszem a kollektíva nagyobb részére biztosítani. 
 

 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése 
érdekében? 

A célok megfogalmazásában fontos, hogy egyértelmű, jól értelmezhető, megvalósítható 
célokattűzön ki az intézményvezető.  
Az Alapprogram céljai, a Pedagógiai Programban céljaiösszhangban vannak, ezekre épülnek 
az éves munkatervek célkitűzései, melyek már sokkalkonkrétabbak, rövid távúak.  
A kitűzött célokhoz meg kell fogalmazni a feladatokat, azokat elkell végezni, a végén pedig 
értékelni kell, és meg kell fogalmazni az újabb célokat. Ezt afolyamatot az éves munkaterv 
konkrétan is tartalmazza. 
 

 

Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból 
fejlesztésre szorulnak? Mi történik ezekkel? 

A célok szem előtt tartása mellett, legyünk tisztában az intézmény erősségeivel és 
gyengeségeivel. 
Az önértékelésekből, illetve a dokumentum elemzésből, látogatásokból is láthatóak a 
fejlesztendő területek, valamint a munkaközösségek, fejlesztő pedagógusok, egyéb teamek 
éves beszámolóiból. Az azonosítás, és a megfogalmazása a problémáknak döntő jelentőségű 
a stratégiák a további lépések kialakításához.  
Fő dokumentum az éves beszámoló, mely épül a csoportos és a munkaközösségi, 
tehetséggondozó és a fejlesztőpedagógus logopédus, pszichológus éves beszámolóira. 
Következő év munkatervébe beépíti a fejlesztendő területeket. 
 

 

Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában megjelenő változások 
értelmezésében, megközelítésében? 

Ez nem lehetcsak ez az intézményvezető feladata. Segítségemre vannak, különösen az 
intézményvezető-helyettesek és amunkaközösségvezetők.  
Az óvodapedagógusok elemező képessége, önreflektivitása megfelelő, képesek 
köveztetéseket levonni. Jellemző, az önálló gondolkodás, önálló megoldások keresése a 
pedagógusok körében. Ezen kívül pedig segítek nekik az országos köznevelési 



 

változásokat figyelésében, tájékoztatom őket a változásokról. 
Önállóan viszont nemdöntünk, konszenzust alakítunk ki, melyben több oldalról 
megvizsgálunk egy - egy helyzetet. 
Valamint segítem kollégáimat az önálló információszerzésre, biztosítom a továbbképzésen, 
szakmai konferencián, szakmai napokon való részvételt, amennyire a járványhelyzet ezt 
lehetővé teszi. 
 

 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

Személyes példamutatással, a feladatok, felelősségek egyértelműségével. A hatáskörök 
tisztázása megteremti a feltételeit egy nyitott, változásokrarugalmasan reagáló 
intézménynek.  
Az intézményvezető saját példája, munkamorálja, az új típusúfeladatokhoz való pozitív 
viszony, a fennmaradó értékek védelme segíti a változásokra nyitott szervezet 
fennmaradását. 
 

 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és 
fejleszthető területek meghatározása? 

A tanfelügyeleti rendszerben a nevelési évben a vezetői tanfelügyeletet megelőztea vezetői 
önértékelés, majd a következő, 2022/23-as nevelési évben intézményi tanfelügyelet 
várható. Minden intézményi szereplő számára meg volt a lehetőség a 
véleménynyilvánításra. 
Azt gondolom, hogy vezetői munkámban mindig adok a munkatársaim véleményére, fontos 
számomra az ő meglátásuk.  
 

 

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen 
témákban? Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az 
intézményvezető a szervezeti célok elérése érdekében? 

Az intézményvezetőknél nagyon fontos, a lényeges kiszűrésének képessége a lényegtelentől. 
Ebben a dolgozóim észrevételeit, javaslatait, hírforrásait is bele kell érteni. Több oldalról kell 
megközelíteni egy-egy kérdést, majd csak az után kell döntéseket meghozni, 
A témák, amiben mindig fejleszteni kell magunkat: 
- oktatáspolitikai kérdésekben; 
- törvényi, kormányrendeleti egyéb változások nyomon követésében, 
- óvodapedagógiai, módszertani kérdésekben. 
Az internet folyamatos lehetőséget ad a tájékozódásra, online előadások megtekintésére. 
 



 

 

Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja? 

Kommunikációs csatornák: email, honlap,messenger, tájékoztató, értekezletek.  
A hatékonyság, és eredményesség záloga a kommunikációs csatornák használatának 
arányossága. A téma tartalom, amit kommunikál a vezető meghatározza a módját a 
kommunikációnak. 
Azt gondolom, hogy jól működnek nálunk ezek a csatornák, de mindig van hova fejlődni. 
 

 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermek, a nevelőtestület tagjai és önmaga 
képzése és fejlesztése iránt? 

Folyamatosan fejlessze egy vezető a felkészültségét, vezetői képességeit, kompetenciáit.  
A képzések iránt elkötelezett vagyok, viszont ebben is fontos a helyes arány megtalálása.  
A képzések sokasága nem mehet az intézményi szakmai munka rovására. 
 
 

 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi 
indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? 

Próbálom szem előtt tartani a vezetői programjában megfogalmazott célokat, feladatokat. 
 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető 
vezetőtársaival, kollégáival? 

Egyértelműen meg van határozza a vezetőtársak jog- és feladatköre, melyeket munkaköri 
leírásokban szabályoztuk. 
Az SZMSZ tartalmazza vezetők közötti feladatmegosztásokat. 
 

 

Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és 
értékelésében? 

Egyértelműen a vezető feladata:  
-az önértékelés folyamatában  
-az önellenőrzési tervben a látogatásban minden alkalommal, 
- a dokumentumelemzésben is,  
-az önfejlesztési terv megbeszélése és javaslattételek.  
Pedagógus portfóliók értékelésében is aktív részese kell legyen a vezető. 



 

Az éves munkaterv szerinti vezetői ellenőrzésekben. 
Az értékelésében fő szempontom, a támogató értékelés, mely épít a pedagógus erősségeire, 
a fejlesztendő területek meghatározásában.  
A látogatásában részt vállalva, értékelésnél az erősségek kiemelésével határozom meg a 
fejlesztés irányát. 
 

 

Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a 
munkatársakat és gyermekeket? 

Személyes példamutatással (heti kötelező óra,, helyettesítés vállalása, pontos munkakezdés, 
naprakész felkészültség, stb..) 
Meggyőzés, beszélgetés, mások eredményeinek kiemelése, saját erősségeinek további 
erősítésével. 
Támogatom azúj kezdeményezéseket, ösztönzöm a továbbtanulást.  
Egyéni tulajdonságokat kell erősíteni.  
 

 

Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott 
vezetésre épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Hogyan 
koordinálja az együttműködést? 

Hatékony csapatmunka csak hatékony csapattagokból adódik össze.  
A kollégák folyamatos erősítése pedagógiai hitvallásukban, pedagógus önértékelésük reális 
kialakítása, erősségeik kiemelése, a fejlesztendő területeik konkrét, egyértelmű 
megnevezése, és az abban való fejlődési lehetőség biztosításával. Sikerek megláttatása. 
Ezt segítik elő a munkaközösségek, és intézményen belüli önértékelő csoportok működése. 
 

 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben? 
Milyen módon biztosítja és támogatja az érintetteket, a nevelőtestület, az intézmény 
igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését? 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem az intézmény nevelőtestületének 
milyen szakmai, és módszertani tudásra van szüksége. 
 Az intézményi szükségleteket, valamint a munkatársak szakmai karriertervét is figyelembe 
véve készítettük el a beiskolázási tervet.  
Szakmai napok és belső továbbképzések szervezésével biztosítom a pedagógusok szakmai 
fejlődését. 
 

 

 

 

 



 

Hogyan gazdálkodik a rendelkezésreálló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges 
változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)? 

Egész nevelési évben biztosítjuk a nevelőtestület tagjai között az egyenlő terhelést, feladatok 
megosztását, határidők betartását. 
Új dolgozó esetén, minden segítséget megadunk neki, hogy elsajátítsa az intézményi 
értékeinket, felvegye a munkatempónkat, és alkalmazkodjon az új intézményi környezetben. 
Ebbenmentort is kijelölünk számára, ha szükséges. 
 

 

 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

Azokban a kérdésekben, melyek nevelőtestületi döntést kívánnak, melyek az intézmény 
stratégiai döntési folyamataiba tartoznak, kikérem a pedagógusok véleményét. A rövid távú 
terveket egy-egy munkaközösségen belül meghagyom munkaközösség vezetői döntési 
hatáskörben, az intézményi célokkal való összhangot mindig figyelembe kell venni. 
Az intézmény életében bekövetkező változások tekintetében az intézményvezető-
helyettesek nélkül döntést ritkán hozok. A döntések azonban nem mindig kedvezhetnek 
minden kollégaszámára. Az intézményvezető felelőssége rendkívül nagy és nehéz ebben. 
 

 

Mit tesz a nyugodt, munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra 
megteremtése érdekében? 

Igyekszem a dolgozók jó munkakörülményeit fenntartani, lehetőség szerint olyan ösztönző 
lehetőségek után kutatok, melyek a további feladatok elvégzéséhez motiváló erővel hatnak. 
Ismerem a személyesen munkatársaimat, azok erősségeit és gyengeségeit.  
Konfliktushelyzetek megoldására törekszem, különböző konfliktuskezelői módszerekkel, 
de leginkább a nyugodtabb hangvételű, egyenes beszédet részesítem előnyben. 
Fontos számomra, hogy a konfliktusokat nem kerülni, hanem megoldani kell. 
A mostani bizonytalan politikai és gazdasági helyzetben elég nehéz ezt megtartani, hiszen 
nyugtalanabb mindenki. De ha azt látják és érzik, hogy a vezető is arra törekszik, hogy 
minden problémát meg tudunk oldani, talán kicsivel nyugodtabbak lesznek. A célom az, hogy 
tudják, számíthatnak rám. 
 

 

Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok 
elérése érdekében? 

A munkaközösségi látogatások során, nyílt napok, illetve továbbképzéseket követően 
nevelőtestületi értekezlet keretén belül osszák meg egymással az információkat a 
pedagógusok. 
 

 

 



 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

Folyóiratokon keresztül: Óvodai jogfutár, Óvodavezetés 
Interneten keresztül 
Az intézményfelügyeleti irodával és vezetőtársaimmal jó kapcsolatot ápolok, segítjük és 
támogatjuk egymást. 
 

 

Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

Többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, elektronikus, közösségi 
média stb.) működtetünk. A honlap működtetése mellett létrehoztam egy facebook oldalt az 
óvoda részére, valamint elindítottam a Tulipán Újságot, ami havonta jelenik meg az előző 
hónap kiemelt programjaival, projektjeivel. 
A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. 
Kommunikációm érthető, világos, a tisztázandó, értelmezendő területeket kiemeli, mindenki 
számára érthetővé teszi azt. 
 

 

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és 
eszközök, fizikai környezet)? 

Egész nevelési évben biztosítjuk a nevelőtestület tagjai között az egyenlő terhelést, 
feladatok megosztását, a határidők pontos betartását. 
A kollégákmunkájának folyamatos pozitív, építő jellegű megerősítése, fejlesztendő 
területeik konkrét, egyértelmű megnevezése, abban való fejlődési lehetőségüknek 
biztosítása jó hangulatot, biztonságot teremt. 
A meglévő eszközök, tárgyak állagának minőségének megőrzése fontos feladatunk, illetve 
a pedagógusokkal együtt dolgozva határozzuk meg a leendő eszközök beszerzését. 
 

 

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

A vezetőtársakkal a munkatervben meghatározott időpontokban, az alkalmazotti 
közösséggel, pedig minden hónap első hétfőjén ülünk össze, megbeszélni az 
aktuáliskérdéseket, programokat, teendőket.  
 

 

 

 

 



 

Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az 
intézmény pozitív arculatának kialakítását? 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozzuk nyilvánosságra. 
A pozitív kép megtartása érdekében a kommunikációs csatornák rendeltetésszerű 
használatának etikai fontosságára is hívja fel a dolgozók és a szülők figyelmét. 
 

 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát? 

Szabályozással, eljárásrendekkel. 
A szervezeti kommunikációs rendszer felépítése és működtetése meghatározó a 
kommunikációban, az információáramlásban. 
 

 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

Aktívan és személyesen részt veszek a partnereinkkel, azok képviselőivel és egyéb 
szervezetekkel (például SZMK) történő kapcsolattartásban.  
A kapcsolatrendszerünk kiemelkedően jól működik, amelyet a kölcsönös megbecsülés 
jellemez.  
A Fenntartóval való kapcsolatunk kiváló.  

 

Gyál, 2022. 09. 30. 

……………………………………………………………. 

                                                Tofalviné Szabó Anikó - intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legitimációs záradék 
 

A Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2022.09.30-án kelt 

nevelőtestületi határozata alapján, a 2021/2022. nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 

Gyál, 2022.09.30 

 

………………………………….. 

Tofalviné Szabó Anikó 

Intézményvezető 

 

 

A Gyáli Tulipán Óvoda iktatásában a 475/2022. iktatási számú jegyzőkönyvben található, mely 

igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta a 2021/2022. nevelési év beszámolóját. 

 

Gyál, 2022……… 

 

………………………………….. 

Pápai Mihály-polgármester 

Fenntartó képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Felhasznált irodalom 
 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

Módszertani segédanyaghoz 

Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA 

Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés 

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK számára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 
alapító okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/2015. (VI.25.) sz. határozatával hagyta jóvá a Gyáli 
Tulipán Óvoda (a továbbiakban: Óvoda, vagy Intézmény) hatályos alapító okiratát, amely 2015. július 7. napja 
óta van hatályban. 

A Képviselő-testület elmúlt hónapban 164/2022. (IX.29.) sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a gyáli 
óvodákban lehessen nyugdíjas óvodapedagógusokat alkalmazni munkaviszonyban abban az esetben, ha az 
óvodapedagógusi munkakörre kiírt pályázati eljárás két alkalommal is eredménytelenül zárul. Az Intézmény 
foglalkoztatási jogviszonyait az alapító okirat 5.2. pontja tartalmazza, és jelenleg csak a közalkalmazotti 
jogviszony van benne feltüntetve, ezért szükséges az alapító okirat 5.2. pontjában szerepeltetni a munkaviszonyt. 
Az alapító okirat jelenlegi módosítása erre irányul. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint 
intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai dokumentum 
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár. Az alapító okiratban a 
foglalkoztatási jogviszony kibővítése nem minősül intézményátszervezésnek, így a nevelési év közben is 
hozható róla fenntartói döntés, ellenkező esetben az alapító okirat módosítása, és hatályosulása csak július-
augusztus hónapokban lehetséges. 

Az Intézmény alapító okiratának 5.2. (A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya) pont 
az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Fenti módosításon túlmenően, illetve a jelenleg aktuális módosításoktól függetlenül áttekintésre került az 
Óvoda hatályos alapító okirata, és az alábbi módosításokat, pontosításokat javasoljuk a dokumentumon 
átvezetni: 

1. A kincstári formanyomtatványok 2020. július 23. napján módosultak, így módosult a köznevelési 
intézmények alapító okiratának bevezető része, az alábbira: 

 „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

2. Az alapító okirat 5.1. (A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje) pont pontosításra, 
kiegészítésre kerül, az alábbiak szerint: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 év határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 

3. Az alapító okirat eddigi 6.2.3. pontja tartalmazta a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat, ez az új 
formanyomtatványon a 6.1.3. pontban szerepel, ez a pont alábbiak szerint került pontosításra: 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, az 
előirányzatok feletti jogosultság rendjét a mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai határozzák 
meg. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114. látja el. 

 



Javasoljuk módosításra a teljes 6. (A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések) pontot, azonban 
ezen módosítás az Nkt. szerint intézményátszervezésnek minősülhet, hiszen érinti az Nkt. 21. § (3) bek. c)-
j) pontok egy részét: 

4. a köznevelési intézmény típusa (eddig 6.2.1. pontban, új formanyomtatványon 6.1.1. pontban): Nkt. 21. 
§ (3) bek. c) pontja 

6.1.1. A köznevelési intézmény típusa: óvoda 

5. a köznevelési intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése (eddig 6.2.2. pontban, új 
formanyomtatványon 6.1.2. pontban): Nkt. 21. § (3) bek. e) pontja 

6.1.2. A köznevelési intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6. a köznevelési intézmény feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek, és tanulólétszám (ami 
érdemben nem változik: 300 fő), azonban az új formanyomtatvány tartalmazza már a munkarend 
megjelölését is (eddig 6.3. pontban, új formanyomtatványon 6.2. pontban): Nkt. 21. § (3) bek. f) pontja 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tulipán Óvoda 

óvodai nevelés 

- 300 fő a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

7. a köznevelési intézmény feladat-ellátását szolgáló ingatlanvagyon megnevezése: amit érdemben 
tudnánk módosítani, mert a másik két óvoda alapító okiratában a használati jog van feltüntetve, azonban 
ezen pont módosítása már bizonyosan intézményátszervezésnek minősül: Nkt. 21. § (3) bek. j) pont 

6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2360 Gyál, Tulipán 
utca 23. 499/2 

A költségvetési szerv vezetője – tartós 
távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú 
elfoglaltsága esetén az intézmény 
vezetőjének helyettese – jogosult a saját 
költségvetési bevételeinek növelése 
érdekében az intézmény használatába 
átadott korlátozottan forgalomképes 
ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város 
Önkormányzatának „Az önkormányzati 
vagyonról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, 
mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelete rendelkezéseire – a feltételek 
biztosítása esetén, bérleti szerződés 
alapján bérbe adni, amennyiben a 
bérbeadás jogszabályba ütközik, vagy az 
intézmény által folytatott tevékenységet 
nem sérti vagy zavarja. 

óvoda 

7. Az alapító okirat 6.4. pontja elhagyásra kerül. 

8. Az alapító okirat 7. Záró rendelkezés pontja elhagyásra kerül. 

A fenti módosításokat tartalmazó módosító okiratot, és egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés 1., és 
2. melléklete tartalmazza. 

 



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának – az előterjesztés 1. melléklete szerinti – alábbi 
módosítását. Ezzel egyidejűleg a 3714-16/2015. okirat számú, a 152/2015. (VI.25.) sz. határozattal 
elfogadott, 2015. július 7. napjától alkalmazandó egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti; 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál 
Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 év 
határozott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket 
Gyál Város Polgármestere gyakorolja. 

3. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
4. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.1. köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, az 

előirányzatok feletti jogosultság rendjét a mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai határozzák 
meg. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114. látja el. 

5. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tulipán Óvoda 

óvodai nevelés 

- 300 fő a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

6. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe ingatlan helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2360 Gyál, Tulipán 
utca 23. 499/2 

A költségvetési szerv vezetője – tartós 
távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú 
elfoglaltsága esetén az intézmény 
vezetőjének helyettese – jogosult a saját 
költségvetési bevételeinek növelése 
érdekében az intézmény használatába 
átadott korlátozottan forgalomképes 
ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 

óvoda 



figyelemmel Gyál Város 
Önkormányzatának „Az önkormányzati 
vagyonról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, 
mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelete rendelkezéseire – a feltételek 
biztosítása esetén, bérleti szerződés 
alapján bérbe adni, amennyiben a 
bérbeadás jogszabályba ütközik, vagy az 
intézmény által folytatott tevékenységet 
nem sérti vagy zavarja. 

7. Az alapító okirat 6.4. pontja elhagyásra kerül. 
8. Az alapító okirat Záró rendelkezése elhagyásra kerül. 

4. felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. 
melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés 
napján lép hatályba, 

5. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

 Határidő: 2022. november 30. 
 Felelős:  polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 3. 

Nagy József Elek 
     alpolgármester 



Okirat száma: K//2022. 

Módosító okirat 

 
A Gyáli Tulipán Óvoda a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. 
június 29. napján kiadott, 3714-16/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a     /2022. (X.27.) KT határozatra figyelemmel 
– a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 
eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 év határozott időtartamra) nevezi ki 
és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 
 

3. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság rendjét a mindenkori éves költségvetési 
rendelet szabályai határozzák meg. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. látja el. 
 

5. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 
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 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tulipán Óvoda 

óvodai nevelés 

- 300 fő 
a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

6. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2360 Gyál, Tulipán 
utca 23. 499/2 

A költségvetési szerv vezetője – 
tartós távolléte, vagy 
halaszthatatlan, más irányú 
elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének 
helyettese – jogosult a saját 
költségvetési bevételeinek 
növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott 
korlátozottan forgalomképes 
ingatlanvagyont, vagy annak 
egy részét – figyelemmel Gyál 
Város Önkormányzatának „Az 
önkormányzati vagyonról, a 
vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” 
szóló, mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelete 
rendelkezéseire – a feltételek 
biztosítása esetén, bérleti 
szerződés alapján bérbe adni, 
amennyiben a bérbeadás 
jogszabályba ütközik, vagy az 
intézmény által folytatott 
tevékenységet nem sérti vagy 
zavarja. 

óvoda 

7. Az alapító okirat 6.4. pontja elhagyásra kerül. 
8. Az alapító okirat Záró rendelkezése elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 
 
 
 

Pápai Mihály, polgármester 



Okirat száma: K/       /2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gyáli Tulipán Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Tulipán Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Tulipán utca 23. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyatékos vagy 
pszichés zavarral küzdő gyermekek) 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 
eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 év határozott időtartamra) nevezi ki 
és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
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6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság rendjét a mindenkori éves 
költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. A pénzügyi-gazdálkodási 
feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése alapfeladat megnevezése munkarend 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tulipán Óvoda 

óvodai nevelés 

- 300 fő 
a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2360 Gyál, Tulipán 
utca 23. 499/2 

A költségvetési szerv vezetője – 
tartós távolléte, vagy 
halaszthatatlan, más irányú 
elfoglaltsága esetén az intézmény 
vezetőjének helyettese – jogosult a 
saját költségvetési bevételeinek 
növelése érdekében az intézmény 
használatába átadott korlátozottan 
forgalomképes ingatlanvagyont, 
vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város 
Önkormányzatának „Az 
önkormányzati vagyonról, a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési 
jog gyakorlásáról” szóló, 
mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelete 
rendelkezéseire – a feltételek 
biztosítása esetén, bérleti 
szerződés alapján bérbe adni, 
amennyiben a bérbeadás 
jogszabályba ütközik, vagy az 
intézmény által folytatott 
tevékenységet nem sérti vagy 
zavarja. 

óvoda 

 



Tárgy: Javaslat a Gyál Város 
Önkormányzata által fenntartott 
intézmények és gazdasági társaságai 
rezsicsökkentési intézkedési terveinek 
megismerésére és elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint a szomszédságunkban zajló, és egyre inkább elhúzódó 
háború miatt drasztikusan emelkedtek, és emelkednek az energiaárak Európában, mely miatt a Kormány 2022 
júliusában energia veszélyhelyzetet hirdetett1. A magas energiaárak nem kímélik önkormányzati fenntartású 
intézményeinket sem. 

A jelenlegi energia veszélyhelyzet az önkormányzatok számára hatalmas kihívást jelent, és az épületek 
üzemeltetőinek és használóinak tudatos, költséghatékony, az energiafelhasználást csökkentő, illetve optimalizáló 
megoldásokra, és magatartásokra van szüksége. A mindennapi élet rutintevékenységeit muszáj újragondolni 
annak érdekében, hogy Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait a lehető legmagasabb 
színvonalon, a hatályos jogszabályokat maximálisan betartva, ugyanakkor költséghatékonyan tudja ellátni és 
biztosítani ebben a szorult helyzetben. Szükséges egyes racionális lépések megtétele annak érdekében, hogy az 
energiafelhasználást, és ezáltal a költségeket csökkentsük. 

Jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) munkaidő-beosztásának, és ügyfélfogadásának rendjét meghatározó rendelet 
módosítását, mely módosítás arra irányul, hogy veszélyhelyzetben, vagy a Hivatal érdekkörében 
felmerülő, például gazdasági ok esetén a hivatali dolgozók munkaidő-beosztását, illetve a Hivatal 
ügyfélfogadását racionalizálni lehessen; továbbá tárgyalja az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenysége átmeneti, 2022. december 19. és 2023. február 28. közötti időszakra vonatkozó 
szüneteltetésének tervét, valamint az intézmények energetikai korszerűsítését. 

Ahogyan fentebb utaltunk rá az energiaárak drasztikus áremelkedése begyűrűzött a gazdaság egészébe, és az 
önkormányzatokat sem kíméli a helyzet. Az energiaárak emelkedésén túl problémát jelent a piaci környezet 
változékonysága, ami miatt az önkormányzati költségvetés tervezhetősége is bizonytalanná válik. 

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. 
(VI.17.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzatok és intézményeik kikerültek a „rezsicsökkentés” hatálya 
alól – ún. „végső menedékes” státuszban vannak az év végéig – viszont ettől az időponttól, azaz 2023. január 1-
jétől csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát vásárolni. Egyelőre nincs konkrét információnk, hogy 
mennyivel fognak növekedni az energetikai kiadásaink, azonban egyes piaci ajánlatokból az látszik, hogy az 
energiaárak szélsőséges esetben akár a tízszeresére is emelkedhetnek. 

Az energia-, és nyersanyagárak emelkedése, és az infláció tendenciája riasztó. Egy felelős önkormányzatnak 
csakis az lehet a célja ebben a válsághelyzetben, hogy az alapvető közszolgáltatásokat és az önkormányzati 
munkahelyeket megóvja, szükség esetén pedig szociális támogatást, segítséget nyújtson azoknak, akik 
krízishelyzetbe kerültek. „Közmegegyezés” szerint az önkormányzati közszolgáltatások közül elsőbbséget 
élveznek a gyermekintézmények (bölcsőde, óvodák) működtetése, az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális-, 
és egészségügyi alapellátás, valamint a közvilágítás biztosítása. 

A rezsiemelkedés miatt bajba kerülők támogatására alkotta meg Képviselő-testületünk a Gyáli Lakásfenntartást 
segítő Települési Támogatás Programról szóló 10/2022. (IX.30.) ör.-t, amely 2022. október 1. és 2023. február 
28. között nyújt támogatást a rászorulóknak. A Program kifejezett célja, hogy a legnehezebb anyagi helyzetben 
lévőket segítse, akik anyagi helyzetük miatt a legkiszolgáltatottabbak az energiaárak változásaira. A Program 
keretei között a támogatás az áram, a gáz, illetve a tűzifa beszerzései költségeire – akár együttesen is – 
igényelhető. 

Az önkormányzatoknak nem csupán a közszolgáltatások fenntartásában van felelősségük, hanem abban is, hogy 
azok biztosítása és működőképességük érdekében a szükséges megtakarítási intézkedésekről döntsenek. Az 
önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X.5.) Korm.határozat szerint a 
Kormány egyedi egyeztetéseket fog lefolytatni az önkormányzatokkal a háborús veszélyhelyzet okozta 
drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében, mely egyeztetéseket Balla György miniszteri 
biztosként fogja koordinálni. Az egyedi egyeztetések keretében az önkormányzatok részéről egy ún. 
menedzsmenttervet kell bemutatni, mely a megnövekedett működési költségek fedezése, illetve csökkentése 
érdekében tett/teendő intézkedéseket célozza. Az önkormányzati menedzsmentterveket a belügyminiszter, a 

 
1 https://kormany.hu/hirek/a-kormany-energia-veszelyhelyzetet-hirdetett (letöltés dátuma: 2022. október 3.) 



pénzügyminiszter, valamint a technológiai és ipari miniszter által delegált személyekből álló munkacsoport fogja 
értékelni. 

A miniszteri biztos 2022. október 5. napján kelt levélben kérte a már végrehajtott, illetve tervezett intézkedések 
megküldését 2022. október 12. napjáig (a megküldött levél az előterjesztés 1. sz. melléklete). Nyilvánvaló, és 
teljesen természetes, hogy az esetleges központi segítségnyújtásért cserébe a központi kormányzat 
takarékosságot vár el az önkormányzatoktól. 

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (a továbbiakban. FAÖT) – mely döntéshozó szervének, 
Társulási Tanácsának az elnöke Gyál Város polgármestere – 2022. október 6-ai tanácsi ülésén meghívottként 
előadást tartott Dr. Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Komplex Zóna kormánybiztosa, aki 
előadásában hangsúlyozta, hogy az előttünk álló őszi-téli időszakban a döntések meghozatalakor nem a 
kényelem és a komfortérzet biztosítása a cél, hanem a túlélés. 

Annak érdekében, hogy felkészülten várhassuk az esetlegesen még tovább gyűrűző válságot, valamint, 
hogy a központi kormányzat érdemi, komoly tárgyalópartnerei lehessünk, szükségesnek tartjuk, az első 
intézkedési tervek bemutatását, amely nem zárja ki, hogy a jövőben a mostaninál még szigorúbb 
intézkedésekről kell döntenie a Képviselő-testületnek. Az intézményvezetők, illetve ügyvezetők 
energiatakarékosság jegyében hozott intézkedéseit az előterjesztés 2. melléklete táblázatban összefoglalva 
tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy az intézkedések nem járnak munkaerő-elbocsátással, és a kulturális 
alapszolgáltatás átmeneti szüneteltetése mellett a köszszolgáltatások teljes körű biztosítását jelentik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés szíves megtárgyalására, és a határozati javaslat 
támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megismerte, és elfogadja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények és az Önkormányzat 
gazdasági társaságai energiaválság kezelésével kapcsolatban készített – az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti – intézkedési tervét, 

2. egyet ért azzal, hogy az energia-veszélyhelyzetben a közszolgáltatások biztosítása és az önkormányzati 
munkahelyek megóvása elsődleges szervező elvek, 

3. utasítja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatokat hajtsák, illetve hajtassák végre, 

4. felkéri az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy az energiamegtakarítás témájában későbbiekben felmerülő javaslataikat, 
észrevételeiket haladéktalanul juttassák el a Polgármesterhez, 

5. felkéri az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a takarékos gazdálkodásra, és gazdaságos 
épületüzemeltetésre, továbbá az energia-megtakarítási lehetőségek feltárására, valamint 
eszközbeszerzések esetén az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatására, 

6. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az intézkedési tervben foglaltakon túl további intézkedés 
válik szükségessé, azt haladéktalanul terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester, Intézményvezetők 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 11. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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készült: 2022. október 10. 

1 
2. melléklet 

 

 Intézmény Intézkedés Határidő 
1 Gyáli Bóbita 

Bölcsőde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reggel 6 és 7 óra-, illetve 16 és 17 óra között 
összevont csoportokban történik a gyermekek 
ellátás. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
A fűtési hőmérséklet nappali, éjszakai, és hétvégi 
üzemmódra került beállításra. 
Szellőztetések időtartamának rövidítése. 
„Fantomfogyasztás” elkerülése érdekében 
üzemen/használaton kívüli elektronikai eszközök 
áramtalanítása, kikapcsolása. 
Fokozott figyelem fordítása a nem használt 
helyiségek világításának lekapcsolására. 
Csoportszobákban, irodahelyiségekben, 
közlekedőkben energiatakarékos LED-
lámpatestek kerültek felhelyezésre. 

megtörtént 

2 Gyáli Liliom 
Óvoda 

Kéztörlők, törölközők hazaadása a szülőknek. folyamatos 
Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Szellőztetés időtartamának rövidítése. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
„Fantomfogyasztás” elkerülése érdekében 
üzemen/használaton kívüli elektronikai eszközök 
áramtalanítása, kikapcsolása 
Fokozott figyelem fordítása a nem használt 
helyiségek világításának lekapcsolására, és a 
takarékos vízfogyasztásra. 
Energiatakarékos lámpatestekre árajánlat 
bekérése. 

megtörtént 

3 Gyáli Tátika 
Óvoda 

Napsütéses időszakokban a világítás 
minimalizálása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Csoportszobákban, mosdókban, közlekedőkben, 
iroda helyiségekben több lámpasor esetén, egy 
lámpasor használata. 
Vízfolyás erősségének csökkentése. 
Kéztörlők, törölközők hazaadása a szülőknek, 
illetve saját törölköző használata. 
Vízfogyasztás csökkentése mosogatásnál. 
Különös figyelem fordítása a csoportszobák 
hőmérsékletének beállítására. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 



 

készült: 2022. október 10. 

2 Észszerű időtartamú szellőztetések. 
 
 

4 Gyáli Tulipán 
Óvoda 

Gyermekek szemléletformálása: villanykapcsolók 
mellett róka-, vízcsapok mellett béka figyelmezteti 
a gyermekeket a takarékoskodásra. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Vízcsapok esetén a víznyomás erejének 
csökkentése. 
Fűtőtestek (radiátorok) 2-es fokozatra állítása 
(max. 3-as fokozat). 
Vízfogyasztás mérséklése mosogatásnál. 
Rövidebb ideig tartó szellőztetések, 5-8 perc. 
Tornaszoba fűtése a délutáni (nem használat) 
időszakban minimumon működik, temperál a 
hőmérséklet. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
Használaton kívüli elektronikai eszközök 
kikapcsolása. 
Hétvégén, illetve, amikor az intézmény zárva tart 
a légtechnika szüneteltetése, és a fűtés 
alacsonyabb hőmérsékletre vétele. 

5 Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

Energiafelhasználás folyamatos kontrollálása. folyamatos 
Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Éppen nem használt elektromos berendezések 
(számítógépek, konyhai eszközök stb.) 
kikapcsolása. 
Nyílászárók zárva tartása. 
Épülethőmérséklet: 18 fok, raktárakban, 
folyosókon, kiszolgáló-helyiségekben a fűtés 
tartalék üzemmódban működik, radiátorok nagy 
részének lezárása. 
Gázfűtés kiváltása hét darab elektromos 
fűtőkészülékkel az irodákban. 

megtörtént 

84 darab radiátor termoszelep cseréjére árajánlat 
kérése (így radiátoronként lenne szabályozható a 
fűtési rendszer). 
Nyílászárók utólagos hőszigetelésének vizsgálata 
(a nyílászárók nagy száma miatt ez nem jelent 
megoldást!). 
Könyvtári nyitva tartás optimalizálása (heti 34 
óra) 
Közművelődési tevékenység szüneteltetése (KT 
döntés szükséges!) 

2022.12.19. 
és 

2023.02.28. 
között 

6 Városi 
Egészségügyi 

Központ 

A fűtés minél későbbi időpontban történő 
elindítása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 



 

készült: 2022. október 10. 

3 beszerzése (KT döntéstől függ) 
Épülethőmérséklet: 20 fok (ha ezt meghaladja 
akkor a fűtés mérséklése). 
 
Szellőztetési időpontok hőmérséklethez 
optimalizálása. 
Hosszabb üzemszünetek esetén (pl. hosszú 
hétvégék) az épület felfűtésének csökkentése. 
Klímaberendezések fűtési célra történő tilalma, 
illetve rendkívüli szabályozása. 
Háziorvosi értekezlet tartása energiatakarékosság 
témában. 

megtörtént 

7 Gyáli 
Polgármesteri 

Hivatal 
 
 
 
 

 

Távmunkavégzés elrendelése hétfői és pénteki 
munkanapokon. 
Hétfői ügyfélfogadás szüneteltetése. 

2022.11.01. 
és 

2023.02.28. 
között 

Hőszivattyús fűtés és napelem terveztetése (KT 
döntés szükséges) 

folyamatos 

Épülethőmérséklet: 20-22 fok folyamatos 
Épület mennyezetfűtésének kiiktatása, csak 
padlófűtés bekapcsolása. 
Épület homlokzatvilágításának lekapcsolása 22 
órakor. 
Energiatakarékossági jegyzői utasítás kiadása. megtörtént 

8 Gyál Város 
Önkormányzata 

Karácsonyi díszkivilágítás csak a Polgármesteri 
Hivatal épülete előtt (oszlopokon, Szent István 
parkban nem). 

2022. 12. hó 

9 Gyáli Városgazda 
Kft. 

Irodák fűtése egy-egy elektromos fűtőtesttel, az 
irodai hőmérséklet 20 fokban való maximálása. 

folyamatos 

Napelemes rendszer terveztetése (KT döntéstől 
függ) 
Egyes helyiségekre egyedi hőmérséklet 
meghatározása, és tartása (folyosók, közlekedők: 
18 fok, küzdőtér: 15-16 fok, öltözők: 20 fok). 

 
  

Melegvíz-tartályok hőmérsékletének 40 fokban 
való maximálása (heti egyszer 60 fokra fűtés 1 
órán keresztül). 
Fokozott figyelem a lámpatestek és elektromos 
berendezések kikapcsolására. 
 
Szállodai részen csak akkor van fűtés, ha 
szállóvendég van, ekkor a szobák hőmérséklete 
maximum 22 fok, szálloda előterében 20 fok. 
Légkezelő csak a küzdőtéren üzemel reggel 7 óra 
és este 11 óra között. 

10 Gyál 
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 

Dolgozók tartózkodására, munkavégzésére 
szolgáló helyiségek hőmérsékletének 20-21 fokon 
tartása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Amíg a külső hőmérséklet napközben és este eléri 
a 10-15 fokot, addig nincs a fűtés központilag 



 

készült: 2022. október 10. 

4 bekapcsolva, lokális elektromos fűtőtestekkel 
történik az irodák, helyiségek fűtése. 
 
 
Elektronikai és informatikai eszközök teljes 
áramtalanítása a készülék kapcsolójával 
munkaidőn kívül, és amikor az eszközök 
használaton kívül vannak. 
Gázkazánok termosztátjainak cseréje 
programozható típusúra, így a fűtési hőmérséklet 
munkaidőn kívül automatikusan 2-3 fokkal 
csökkenthető. 

megtörtént 

Elektromos vízmelegítő bojlerek programozható 
időzítővel történő ellátása, így munkaidőn kívül a 
működésük szüneteltethető, valamint a vízhőfok is 
mérsékelhető. 
Épület homlokzatán a lámpatestek cseréje, illetve 
ellátása mozgásérzékelővel. 
Temető világításának mérséklése, a nyitvatartási 
időhöz igazítása (kivétel ez alól a Mindenszentek 
ünnepe, és Halottak Napja). 

megtörtént, 
illetve 

2022.10.30-
11.02. 

Téli időszakban – igazodva a Polgármesteri 
Hivatalban elrendelésre kerülő 
távmunkavégzéshez – távmunkavégzés 
bevezetése, így csütörtök délutántól kedd reggelig 
a fűtési hőmérséklet, és fogyasztás csökkenthető. 

2022.11.01. 
és 

2023.02.28. 
között 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat intézmények energetikai 
korszerűsítésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A sajnálatosan kialakult - energiahordozókra vonatkozó - jelentős, akár többszörösére rúgó áremelkedés miatt 
szükségessé vált olyan alternatív megoldások keresése, melyek révén a Gyál Város Önkormányzata tulajdonában lévő és 
általa üzemeltetett ingatlanok energiaellátás-biztonsága fokozható, illetve az ellátás költségei hosszú távon 
csökkenthetőek. Ennek elérését célozzák a következő intézményrendszer szintű energetikai beruházások tervezésére és 
eszközök beszerzésére vonatkozó javaslatok. 
 
Az intézményrendszer szintű energetikai megtakarítást elérő beruházások tervezési és a beszerzési feladatait és becsült 
költségeit az előterjesztéshez mellékelt táblázat foglalja össze. A javasolt munkák elvégzésének költségei, a rendelkezésre 
álló előzetes információk és iniciális költségbecslések szerint, az alábbi bontásban kerültek összesítésre: 
 

1.) Ingatlanok napelemmel történő felszerelésének tervezése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Tervezési költség (Bruttó Ft) 
1. Tátika Óvoda 190.500,- 
2. Bartók Tagóvoda 317.500,- 
3. Bóbita Bölcsőde 317.500,- 
4. Liliom Óvoda 317.500,- 
5. Tulipán Óvoda 444.500,- 
6. Polgármesteri Hivatal 381.000,- 
7. Közösségi Ház 381.000,- 
8. Rákóczi épület 254.000,- 
9. Egészségügyi Központ 381.000,- 
10. Sportcsarnok 635.000,- 
Összesen 3.619.500,- 

 
2.) Ingatlanok 1, illetve 2 kW-os NOBO elektromos fűtőpanelekkel történő felszerelése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Beszerzési költség (Bruttó Ft) 
1. Tátika Óvoda 1.270.000,- 
2. Bartók Tagóvoda 1.270.000,- 
3. Bóbita Bölcsőde 1.540.000,- 
4. Liliom Óvoda 2.290.000,- 
5. Tulipán Óvoda 2.500.000,- 
6. Közösségi Ház 4.185.000,- 
7. Rákóczi épület 1.840.000,- 
8. Egészségügyi Központ 2.415.000,- 
Összesen 17.310.000,- 

 
Az intézményekben indokolt lehet a csoportszobákba és a mosdókba kiegészítő elektromos fűtőpanelek elhelyezése a 
mellékelt táblázat szerint, mely rövid távon a nappali bent tartózkodás alatt gazdaságosabban biztosítaná a szükséges 
hőmérsékletet, a jelenlegi rendszer pedig az alaphőfokot biztosítaná az épületben folyamatosan.  
Hosszú távon indokolt az épületekre napelem elhelyezése, melynek tervezését és engedélyeztetését mihamarabb javasolt 
elkezdeni, a meghosszabbodott átfutási időre figyelemmel. A napelemek az elektromos fűtőpaneleket is elláthatják 
energiával a későbbiekben.  
A radiátoros fűtéshez alkalmazható hőszivattyú telepítése hosszú távra megvizsgálandó, hogy milyen megtérüléssel 
alakítható át a jelenlegi rendszer ennek fogadására. 
 

3.) Ingatlan hőszivattyús fűtési rendszerének tervezése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Tervezési költség (Bruttó Ft) 
1. Polgármesteri Hivatal 835.000,- 



 
1-3 pont mindösszesen 21.764.500,- 

 
A kivitelezési költségek a jelentős mértékű inflációs hatás miatt változhatnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 
1.) meg kívánja valósítani az intézmények energetikai korszerűsítését a következők szerint:  

- Napelemmel kívánja ellátni a következő intézményeket, ezért megkezdi ennek terveztetését: Gyáli Bóbita 
Bölcsőde, Gyáli Tátika Óvoda és Bartók B. utcai épülete, Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Rákóczi u. 44. szám alatti épület, Városi Egészségügyi Központ, Gyáli 
Polgármesteri Hivatal. 
- Kiegészítő elektromos fűtőpanelekkel kívánja ellátni a következő intézményeket: Gyáli Bóbita Bölcsőde, Gyáli 
Tátika Óvoda és Bartók B. utcai épülete, Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár, Rákóczi u. 44. szám alatti épület, Városi Egészségügyi Központ. 
- Hőszivattyús fűtési rendszerrel kívánja bővíteni a Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének gépészeti rendszerét. 

2.) biztosítja a intézményrendszer szintű energetikai megtakarítást elérő beruházások tervezési és beszerzési feladatai 
végrehajtásának fedezetét a fentiek szerint Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 2021. évi 
szabad maradványának terhére összesen bruttó 21.764.500,- Ft összegben. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság  
Előterjesztést készítette:   Fekete Nándor 
 
Gyál, 2022. október 11. 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
 polgármester 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

 

 
        Mitku- Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
Melléklet: Intézmény felújítási összesítő táblázat 



Intézmény:

Elektr.telj.
Tervezési 

költs. Bruttó 
Ft

Napelem
előzetes Bruttó 

Ft ár

 Bruttó Ft 
Összesen

2kw Nobo 
fűtőpanel

1 kW Nobo 
fűtőpanel

Nobo panel 
össz. munkadíjjal

Nobo panel bruttó Ft  
össz. díjjal/intézm.

hőszivattyú 
készülék ára 

bruttó Ft

hőszivattyú 
tervezés, 

beszerelés, 
beüzemelés

hőszivattyú 
Bruttó  Ft 
összesen

Tátika Óvoda 3x80A 6 db 60 m2 4 db 15 m2 15 kW 190 500 Ft 8 809 500 Ft 9 000 000 Ft 660 000 Ft 360 000 Ft 1 270 000 Ft
Tátika Bartók Tagóvoda 3x50A 6 db 60 m2 4 db 15 m2 25 kW 317 500 Ft 14 682 500 Ft 15 000 000 Ft 660 000 Ft 360 000 Ft 1 270 000 Ft

4 db 60 m2 m2 880 000 Ft 1 080 000 Ft
4 db 40 m2 m2 360 000 Ft 460 000 Ft

6 db 60 m2 m2 1 210 000 Ft 1 535 000 Ft
5 db 40 m2 m2 630 000 Ft 755 000 Ft

Áramkörök átépítése szükséges Nobo panelekhez

Tulipán Óvoda 3x100A 10 db 60 m2 10 db 20 m2 35 kW 444 500 Ft 20 555 500 Ft 21 000 000 Ft 1 100 000 Ft 900 000 Ft 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft

3x80A 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 15 000 000 Ft 4 000 000 Ft 19 000 000 Ft
835 000 Ft

3x80A 17 db 40 m2 14 db 20 m2 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 1 870 000 Ft 1 540 000 Ft 4 185 000 Ft 4 185 000 Ft
Az épület korszerűtlen, elavult nyilászárókkal rendelkezik, mely nagy hővesztességel jár, szigeteléssel nem rendelkezik. A Nobo panelek felhelyezése a színházteremben gazdaságosan nem megoldható.

3 db 30 m2 450 000 Ft 575 000 Ft
11 db 20 m2 990 000 Ft 1 265 000 Ft
Az épület korszerűtlen, tetőszerkezetének statikai felmérése szükséges a napelemek felhelyézése előtt. Az épületben a fűtés a tankerület által használt épület résszel egybekötött.

Egészségügyi Központ 3x80A 20 db 30 m2 1 db 20 m2 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 1 890 000 Ft 2 415 000 Ft 2 415 000 Ft

Sportcsarnok 3x80A 50 kW 635 000 Ft 29 365 000 Ft 30 000 000 Ft

Összesen: 3 619 500 Ft 167 380 500 Ft 171 000 000 Ft 17 310 000 Ft --- 19 835 000 Ft

Megjegyzés:
Napelem kb. 600ezer/kW kompletten (anyag és munkadíj)
Nobo panel ár: 1 kW-os: 90 000,- Ft 2 kW-os: 110 000,- Ft
Becsült munkadíj Nobo felszerelésére: 25 000 Ft/db (átlagos ár, intézményenként, akár csoportszobánként is változhat)
Egyéb foglalkoztató helyiségekbe is indokolt lehet elektromos fűtőpanelek elhelyezése, intézmény javaslata alapján.

20

Közösségi Ház

Hivatal

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas
Rákóczi épület

m2 20 kW 12 000 000 Ft

1 kW Nobo panel/iroda szüks.

A hőszivattyú a meglévő folyadékhűtőt is felváltaná, és fűtésre-hűtésre egyaránt használható lenne, a gázkazánok csak biztonsági tartaléknak (7 fok alatt kellenek!) lennének használva. Tervezés költsége 835.000,- Ft (Bruttó, a 
tervező ÁFA mentes átalányadózó.)

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

Bóbita Bőlcsőde

1 840 000 Ft3x60 2 db 20

db

db

25

25

kW 1 540 000 Ft

2 290 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 FtkW

Intézmények energetikai korszerűsítési lehetőségek felmérése, előzetes költségbecslések döntéselőkészítéshez

2022.10.11

2 540 000 Ft

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

Liliom Óvoda

Gyermek 
mosdók

Csoportszoba/
fűtendő szoba

Javasolt 
napelem

3x80A 4 30

3x80A 7

317 500 Ft 14 682 500 Ft

317 500 Ft

254 000 Ft

14 682 500 Ft

11 746 000 Ft



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt által felajánlott  
       közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására.  
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Számlavezető bankunk az Erste Bank Hungary Zrt ( Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054, adószám: 10197879-
4-44, Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) megkereste Önkormányzatunkat, hogy 350.000 Ft, azaz 
háromszázötvenezer forint összeggel szponzorálja Gyál várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából 
megrendezendő hagyományőrző és közösségteremtő rendezvényeit. A közérdekű célra adott összeg 2022. 
májusa és 2022. decembere között megrendezendő eseményekre használható fel.  
 
Fenti összeget, közérdekű kötelezettségvállalás címen kívánják részünkre átutalni, amellyel összefüggésben Gyál 
Város Önkormányzata semmilyen ellenszolgáltatásra nem kötelezhető.  
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás tervezetét az előterjesztéshez mellékeljük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét megvitatni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Erste Bank Hungary Zrt által a Gyál várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából 
megrendezendő hagyományőrző és közösségteremtő rendezvények megszervezéséhez felajánlott 
350.000,- Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Mitku-Orosz Krisztina  
 
 
Gyál, 2022. október 12. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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Szerződésszám: 274733 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÁGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészről 
az Erste Bank Hungary Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 

Adószám: 10197879-4-44 

Csoportazonosító szám: 17781042-5-44 

KSH szám: 10197879-6419-114-01 

Képviseletre jogosult:  Jelasity Radován elnök-vezérigazgató és Murányi Linda PR és Belső 

Kommunikáció 

(a továbbiakban: „Adományozó”),  

 
másrészről: 
Gyál Város Önkormányzata 
Törzskönyvi azonosító szám: 730370 
Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Képviseli:  Pápai Mihály polgármester és Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Adószáma:  15730370-2-13 
Számlaszáma: 11600006-00000000-21616404 
 
(továbbiakban: Szervező) 
 
továbbiakban együttesen: „Felek” között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 
1. Az Adományozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban 

Ptk.) 6:589. § – 6:592. §-ban szabályozottak szerint vállalja, hogy a Szervező által 
szervezett, a 2. pontban meghatározott közérdekű célra 350 000 Ft azaz 
háromszázötvenezer forint visszafizetési kötelezettség nélküli vagyoni szolgáltatást 
teljesít (a továbbiakban: „Adomány”). 

 
2. A Szervező vállalja, hogy Gyál várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából 

hagyományőrző és közösségteremtő céllal közérdekű kötelezettséget teljesít 2022. májusa 
és decembere között, amely érdekében az 1. pontban megjelölt visszafizetési 
kötelezettség nélküli vagyoni szolgáltatást felhasználja. 

 
3. A Felek rögzítik, hogy a támogatás Adományozó önkéntes döntése, amellyel 

összefüggésben Támogatott semmilyen ellenszolgáltatásra nem kötelezhető. 
 
4. Az Adományozó vállalja, hogy az Adományt a jelen megállapodás aláírását követő 30 

napon belül átutalja a Szervező fentiekben megjelölt bankszámlájára. 
 
5. A Szervező vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt összeg átutalását követő 30 napon 

belül a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: „Tao tv.”) 3. sz. mellékletének B/17. pontjában meghatározott igazolást az 
Adományozó rendelkezésére bocsátja. Az igazolás tartalmazza a Szervező és az 
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Adományozó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott 
célt. (1. sz. melléklet) 

 
6. A Szervező köteles az Adomány összegét oly módon nyilvántartani, hogy a támogatás 

felhasználásáról az Adományozó megkeresésére naprakész információkkal tudjon 
szolgálni. 

 
7. Az Adományozó jogosult az Adomány felhasználását, illetve az abból megvalósítani 

kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Szervezőtől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 
bizonylatokat bekérni, illetve a Szervezőnél előre írásban egyeztetett időpontban és 
módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

 
8. Amennyiben a Szervező megszegi a jelen szerződés bármely rá vonatkozó rendelkezését, 

az Adományozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követően haladéktalanul köteles az 
Adományozó részére az Adományt visszafizetni, az Adománynak a Szervező számlájára 
történt jóváírása napjától a visszafizetés napjáig járó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") szerinti késedelmi kamattal együtt. 

 
9. Felek megállapodnak, hogy a Támogatott szerződésszegése esetén a Támogatott köteles 

megtéríteni a szerződésszegéssel az Adományozónak okozott bármilyen kárt. 
 

10. Szerződésszegésnek minősül különösen az Adomány összegének a jelen szerződésben 
foglaltaktól eltérő felhasználása, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az 
Adományozó megtévesztése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés 
akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 
megszegése, a közhasznú minősítés visszavonása vagy megszűnése, a 5. pontban 
meghatározott igazolás kiállításának elmulasztása vagy annak valótlan tartalommal 
történő kiállítása, valamint – ismételt felszólítást követően – a jelen szerződés szerinti 
tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. 

 
11. Amennyiben a 2. pontban meghatározott közérdekű cél lehetetlenné válik, vagy 

legkésőbb 2022. december 31-ig nem valósul meg, a Szervező a fel nem használt 
szolgáltatásokat az Adományozó részére haladéktalanul visszaszolgáltatja 

 
12. A jelen megállapodás tárgyát illetően a jelen megállapodás foglalja magában a Felek 

teljes megállapodását, a tárgyra vonatkozó minden korábbi tárgyalás és megállapodás a 
jelen megállapodásban egyesítésre került, és ennek megfelelően valamennyi korábbi 
tárgyalás és megállapodás hatályát veszti. 

 
13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése és jogosultságok 

érvényesítése érdekében az egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik 
meg 

 
az Adományozó részéről:  
 

a Szervező részéről:  
 

Név: Hankó Zsófia Név: Hergeltné Hajdú Ilona 
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Telefonszám: 36 30 846 0216 Telefonszám: 70/456-7344 
E-mail cím: zsofia.hanko@erstebank.hu E-mail cím: hergeltne.hajdu.ilona@gyal.hu 
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 Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról az érintett Fél köteles a 
másik Felet írásban értesíteni 

 
14. A jelen megállapodással kapcsolatos bármely értesítés, közlés, igény, kérés csak a jelen 

pontban kapcsolattartóként megjelölt személyekhez intézett írásbeli megkeresés, 
nyilatkozat formájában érvényes. 

 
15. A jelen megállapodás csak a jelen megállapodást aláíró Felek egyező akaratával és írásba 

foglalt megállapodásával módosítható, vagy egészíthető ki. 
 
16. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga, ezen belül 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Tao tv. 
rendelkezései az irányadóak. 

 
17. A Szervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem végez az egyes 

adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási 
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 253. §-a szerint bevándorlást segítő 
tevékenységet, így nem minősül a bevándorlási különadó e törvény szerinti 
adóalanyának. A Szervező teljes felelősséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 
szerinti Adomány/Támogatás kapcsán a nevezett adókötelezettség mégis felmerül, akkor 
annak minden terhét és költségét vállalja megfizetni, a Támogatót mindezek esetleges 
terhe alól minden esetben mentesíti. A Támogató minderre tekintettel nyilatkozik, hogy 
jelen szerződés vonatkozásában nem adóalanya a bevándorlási különadónak, így az 
Adomány/Támogatás után bevándorlási különadó bevallási kötelezettsége nem 
keletkezett. 

 
18. A jelen megállapodás a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. 
 
19. A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták 

alá. 
 
20. A jelen megállapodás három eredeti példányban készült és három számozott oldalt 

tartalmaz. 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Igazolás közérdekű kötelezettségvállalásról 
 
 
 
Budapest, 2022. 
 

Budapest, 2022. 
 

 
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 Adományozó Szervező 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 Jelasity Radován           Murányi Linda Pápai Mihály              Rozgonyi Erik  
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