




















































































Gomba Község Polgármesterétől 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 633-061  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: polgarmester@gomba.hu 

 
Ikt.:  G/320-14/2017 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 
2017.25–2017.38. hét  

Gomba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére 
 
Helyben 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtársam! 
 
A 2017. június 22-én megtartott képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. 
 
 

25. hét 2017. június 23 – 2017. június 25. 

Kihirdettük a módosított költségvetési rendeletet és megkezdtük az ülésen született határozatok 

végrehajtását.  

26. hét 2017. június 26 – 2017. július 2. 

A horgászegyesület új vezetőjével egyeztettem az egyesület terveiről, az önkormányzat lehetséges 

együttműködéséről. A saját ügyeik teljes átvétele után – vélhetően ősszel – visszatérünk az 

együttműködés konkrétumaira. 

A kistérségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülését vezettem, amelyen a költségvetés 

aktuális módosítása és a pilisi családsegítő létszámbővítési javaslata szerepelt témaként. A Társulási 

Tanács ülésén a bírósági idézés miatt nem tudtam megjelenni. 

A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatos per tárgyalásán vettem részt, 

amelyben felperesként a kivitelező a Magyar Állammal, mint alperessel pereskedik és perbe hívta II. 

rendű alperesként az önkormányzatot is. A Bíróság a tárgyalás után megtartott ítélethirdetésében a 

felperes keresetét elutasította. A június 29-i tárgyalásról júliusban írásba foglalt jegyzőkönyvet és az 

írásos ítéletet a 38. héten kapta meg az önkormányzat, így a fellebbezésről még nem tudunk 

beszámolni. 

27. hét 2017. július 3 – 2017. július 9. 

Három diákmunkással kezdtük meg az idei szezont. Egy fő csak júliusban, két fő augusztus végéig 

dolgozott az önkormányzatnak. A diákok az óvodai és könyvtári munkán kívül főként a 

településtörténeti kiadvány anyaggyűjtésében segédkeztek, valamint megkezdték a régi egyházi 

anyakönyvi adatok feldolgozását. Mindhárom diák a Fáy-túrán is segédkezett. 

Az Arató házaspár utca 12. számú telekingatlan tulajdonosával egyeztettünk a régóta elhanyagolt 

állapot és a közterületet zavaróan eltorzító telekadottság miatt. A felépítmény nélküli telekből a 

hatályos szabályok szerint alig építhető be valami, mert felette és alatta is löszpart van. Előadtuk, 

hogy a közterület egyenesítése miatt szükség lenne a 493 m2-es telekből mintegy 100 m2-nyi 

területre, a többire pedig a szomszédos ingatlanok tulajdonosai mutattak érdeklődést. A beszélgetés 

után 10 héttel, a 37. héten kaptunk ajánlatot, miszerint az ingatlanért 1,2 millió forintot szeretne 

kapni a tulajdonosa. Mivel a nagyobbik része iránt a szomszéd érdeklődik, így az elsődleges 

alkupozíciót átengedtük számára. Várjuk a visszajelzéseket. 

Vízelvezetési pályázat jelent meg, amelyre megkezdtük az előkészületeket, de miután kiderült, hogy 

korábban dokumentáltan, több alkalommal bejelentett belvízkár nélkül nem indokolt a pályázat, 
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valamint a minimálisan pályázható támogatás 50 millió forintos összege sem teszi esélyessé a 

település pályázatát, nem folytattuk az előkészítést. 

28. hét 2017. július 10 – 2017. július 16. 

A nyári helyettesítés miatt kötöttünk szerződést a Nyáregyházán is dolgozó védőnővel, hogy a 

védőnőnk egybefüggő kéthetes szabadságát szabályosan ki tudjuk adni. 

Az Iskola utca egy szakaszán mélyebben fekszik a járda, mint az aszfaltozott út, ez a ’70-es évek 

iskolaépítésének öröksége. Az iskola fenntartójával és vezetésével egyeztettünk a helyzet 

felszámolásáról, tekintettel az iskolával szomszédos épület funkcióváltására. Amennyiben az iskola a 

tornaterem ablakát kisebbre cseréli (a parapet magasságát megemeli) és a kerítés lábazatát elkészíti, 

úgy a járda megemelésére ígéretet tettem az önkormányzat részéről. Az ablakcsere már megtörtént 

szeptember elejéig, de a kerítés lábazata még nem készült el. 

A Rákóczi Ferenc út 1. szám alatti ingatlan adásvételének előkészítése miatt egyeztettem az eladóval 

és a társtulajdonossal. 

29-30. hét 2017. július 17 – 2017. július 30. 

A hivatalban igazgatási szünet volt két hétig. A szünet alatt haladtak a ház körüli munkák, pl. az I. 

világháborús emlékmű felújítása és a tájház néhány beavatkozása. 

A hivatali szünetben a Képviselő-testület rendkívüli ülésén alkotta meg a partnerségi rendeletét és a 

szociális tűzifa rendeletét, amely mellett a pályázat benyújtását is elhatározta. 

Már a negyedik Fáy-túra volt a faluban, ezúttal is sikeresen. 

31. hét 2017. július 31 – 2017. augusztus 6. 

Újabb két diákmunkás csatlakozott az augusztusra is maradó diákok mellé, így négyen dolgoztak az 

utolsó nyári hónapban. Munkájukkal folytatták az anyakönyvi adatrögzítést és segítettek a 

rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. Különösen nagy szerepük volt az I. világháborús 

kiállítás helyi anyagának rendszerezésében, bemutatásában. 

A Pátria Takarék elnök-ügyvezetője a hálózatüzemeltetési vezetővel együtt személyesen járt a 

községházán, ahol bejelentették a gombai fiók bezárását és az ATM leszerelését. Akkori elmondásuk 

szerint a gombaival együtt még hat fiókot zárnak be 2017. október 31-én, mivel addigra sikerül a 

kiértesítéseket megoldani és leegyeztetni. A bezárás visszavonása és elhalasztása mellett kértem az 

elnök-ügyvezetőt, hogy legalább időszakosan biztosítsanak pénzügyi szolgáltatást a településen, 

valamint a szövetkezeti hitelintézeti integrációról szóló kormányhatározat alapján kezdjenek 

egyeztetést a postai együttműködésről. Az augusztus utolsó napjaiban megküldött levélben már 

2017. szeptember 30. napja a bezárás dátuma, de az ATM-et a helyén hagyják. Levelükben üdvözlik 

a postai együttműködési kérésünket. 

Helyére került az I. világháborús emlékmű. A felújítás befejezését és a környezetének kialakítását 

végeztük a következő két héten. 

Közérdekű munkavégzés keretében összeállításra került a tájház régi melléképületének helyébe lépő 

favázas szerkezet.  

32. hét 2017. augusztus 7 – 2017. augusztus 13. 

Kettős állampolgári eskütétel volt a községházán. 

Elkészült a Papárka aljában lévő „tündérlépcső” felújítása. 

Folytattuk a tájház melléképületének szerkezetét, befejezése a tájház utolsó idei fázisai között lesz. A 

szombati napon a kemence kéményének alsó felét is el tudtuk készíteni. 
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33. hét 2017. augusztus 14 – 2017. augusztus 20. 

Az emlékmű avatásának napjára összeállításra került a Nagy Háború gombai adataiból és 

emlékeiből összeállított kiállítás, illetve együttműködés keretében berendezte I. világháborús 

kiállítását a Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület. A kiállítás augusztus 20-tól 

szeptember 17-ig volt látogatható. A gombai anyag összeállítását Arató Éva helytörténész, tanárnő 

nélkül nem tudta volna elvégezni az önkormányzat, köszönet érte.  

Megtartottuk a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendelet (Ter) 

előkészítésében szükséges lakossági fórumot, valamint egyúttal a Gomba-Bénye településhatár 

problémájával érintettek véleményét is kikérte a megválasztott előkészítő bizottság. Amíg a TAK és a 

Ter tekintetében az érdeklődésen kívül nem volt kérdés, addig a településhatárral foglalkozó 

témakör számos – még tisztázandó – kérdést vetett fel, de egyöntetű volt a Gombához ragaszkodás a 

jelenlévők részéről. Még a szomszédos település szélső utcája is képviseltette magát, hogy 

megerősítsék az előző napon az átcsatolásról benyújtott kérésüket. 

Méltó keretek között avattuk újra a község első világháborús emlékművét az eredeti helyén. Az 

államalapítási megemlékezéssel egybekötött újraavatáson képviseltették magukat a történelmi 

egyházak – a katolikus tábori lelkészi minőségben –, a Honvéd Szakszervezet, katonadalokkal 

szerepelt a kókai, a pándi és a helyi dalárda, közreműködött a Magfalváért Egyesület és a Pega Major 

Lovas Hagyományőrző Egyesület és muzsikált a Vecsési Hagyományőrző Zeneegylet. Az avatás után 

megnyitottuk a helyi emlékeket is bemutató I. világháborús kiállítást, majd megvendégeltük a 

közreműködőket. Az ünnepséggel kapcsolatban számos pozitív visszajelzés jutott el a szervezőkhöz. 

A kizárólagosan a  naphoz  tartozó költségek közül az előirányzattal nem rendelkező zenekari 

közreműködés bruttó 102 E Ft költségét utólagos polgármesteri beszámolással az általános tartalék 

terhére kérem tudomásul venni. 

34. hét 2017. augusztus 21 – 2017. augusztus 27. 

Rendhagyó módon minden napra szerveztünk programot a nyárbúcsúztató hetében. Legnagyobb 

sikere a kertmozinak volt, amelyen már az állóhelyek is teltek. A következő esztendő programjai 

között érdemes szabadtéri filmvetítést műsorra tűzni. 

A XVI. Gombai Nyárbúcsúztató a szokásos érdeklődés mellett zajlott, talán csak a kora délután volt 

látogatottabb a lovasbemutató és a neves fellépő miatt, mint a korábbi években. A fiatalokat is 

helyben tartó esti diszkó váratlan siker volt, eddig még nem volt ilyen hosszú nyárbúcsúztatós 

szombat este. Köszönet a közreműködőknek és a szervezőknek. 

35. hét 2017. augusztus 28 – 2017. szeptember 3. 

A Nemzeti Művelődési Intézet felméri a helyi közművelődési lehetőségeket és az aktivitást, amely 

egy kérdőíves helyszíni felméréssel történt meg Gombán. Közben a Magyar Népművelők Egyesülete 

vállalta magára, hogy a 15-20 éve nem frissített közművelődési adatokat aktualizálja és a területen 

dolgozókkal megossza. Az adategyeztetés folyamatos, az év végéig várható használható eredmény.  

A településképi bejelentési eljárás megkerülésével felépített építmény bontását rendeltem el a 

rendeletben előírt főépítészi szakvélemény alapján. A következő héten kapott válaszlevélre az eljárás 

lefolytatásáig az építmény teljes elbontásától eltekintettem, amelyet az egyeztetés után át kell 

építeni. 

A választókerület országgyűlési képviselőjével, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárával 

egyeztettem. A támogatási lehetőségek mellett kiemelt témánk volt a takarékszövetkezeti fiók 

megszüntetése, amelyben a postai együttműködés elősegítését kértem államtitkár úrtól a gombai és 

a pándi fiók tekintetében. 

36. hét 2017. szeptember 4 – 2017. szeptember 10. 

A Pátria Takarékszövetkezet központi és monori vezetője járt a községházán, hogy a fiókbezárás 

gyakorlati oldalát egyeztessük. Nehezményeztem az egy hónappal korábbra hozott bezárást, ami 
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nem biztosít elegendő felkészülési időt, valamint nem teszi lehetővé, hogy a jogszabályi keretek 

között kiépüljenek egy háromezer lelkes település pénzügyi szolgáltatási alternatívái.  

Aláírtuk a Rákóczi Ferenc út 1. szám alatti épületnek, a 729 hrsz-ú ingatlan résztulajdonának 

adásvételi szerződését és kifizettük az 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat által biztosított 

ellenértéket. Megkezdtük a közművek átírását és a gázellátás közműkiváltásának előkészítését. 

37. hét 2017. szeptember 11 – 2017. szeptember 17. 

Megkezdődött a tájház tetőfelújítása, amely a korábban leszállított faanyag és tetőcserép 

felhasználásával tetőszerkezeti megerősítést és héjalás cserét jelent. A cserepezés mellett elkészült a 

tájház kéménye is, amely végre az épülethez illő szerkezeti elem. 

Megérkezett az önkormányzat által benyújtott rendkívüli támogatási igényre a 17.164.170,- Ft 

összegű rendkívüli támogatás, amelyet felhasználva azonnal és maradéktalanul visszautaltuk az 

iparűzési adófizetők által visszakért adóelőlegeket.  

A GomBaba Klub 15. éves születésnapi rendezvényét tartottuk a rendezvényteremben. A nagy 

érdeklődéssel övezett születésnapon szép számmal jelentek meg az előző tizenöt esztendőben klubba 

járó babák és mamák, így az előkészített 130 szék kevésnek bizonyult. Az önkormányzat részéről 

gratuláltam a klubnak és megköszöntük a védőnő szervező munkáját. A 120 szeletes torta 

maradéktalanul elfogyott, az ünnepi műsort biztosító Apnoé zenekarnak nagy sikere volt. Mivel a 

rendezvényre külön nem volt meghatározott költségvetési előirányzat, így a felmerült 250 E Ft 

költséget az általános tartalék terhére, polgármesteri utólagos beszámolással kérem tudomásul 

venni. 

38. hét 2017. szeptember 18 – 2017. szeptember 22. 

A meghirdetett mini-bölcsőde pályázat kapcsán sikerült megtalálni azt az ingatlant, amelynek 

örököse által kért árat a pályázati támogatásból még finanszírozhatónak tartottunk. Az átalakítás 

költségeire fennmaradó összeg elég kevés, de vélhetően a beindítás kiadásaihoz a 2018-as 

költségvetésben még további forrásokat tud biztosítani az önkormányzat.  

A Képviselő-testület rendkívüli ülésén elfogadta a módosított társulási megállapodást a Duna-Tisza 

közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról, valamint 

támogatási kérelem benyújtásáról határozott a mini-bölcsőde pályázatra, amely határozatban 

felhatalmazta a polgármestert a feltételes ingatlanvásárlási szerződés megkötésére. 

A szeptember utolsó vasárnapján szokásos mutatványos sokadalom 2017 szeptemberének utolsó 

vasárnapján elmarad, helyette október 1-ején lehet hasonló esemény a Kenyeres-kert bejáratott területén.  

 

A képviselő-testületi ülésig hátra lévő időszak történéseiről a testületi ülésen kívánok tájékoztatást 

nyújtani, és addig, illetve ott válaszolok a tájékoztatóm kapcsán felmerült kérdésekre. A fenntartói, 

valamint az időszakban dolgozó közfoglalkoztatotti állomány munkájáról a GTÜ Közhasznú Kft. vezetője 

készít tájékoztatót, amelyet később küldök meg Képviselőtársaimnak. A Civilház beszámolóját szóban 

szeretném elővezetni az ülésen, különös tekintettel az együttműködés áthangolásának tervére. 

 
Gomba, 2017. szeptember 22. 
 

  Lehota Vilmos s.k. 
  polgármester 







1. napirendi pont melléklete 

 

Gomba Község Polgármesterétől 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 633-061  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: polgarmester@gomba.hu 
 

Ikt.sz.: G/320-…../2017. 

 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-án tartandó ülésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról legutóbb a 2017. június 22-én megtartott ülésen 

adtam számot. Az ülésen hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint 

tájékoztatom Képviselőtársaimat:  

 

95/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által benyújtott, 

Gombán augusztusban megszervezett tábor költségeinek fedezetére az önkormányzat biztosította a 

döntésnek megfelelően a fedezetet. A 37.750,- Ft a szociális normatíva terhére került elszámolásra.   

 

96/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A Pega Major Hagyományőrző és Lovassport Egyesület elnökét tájékoztattuk a júniusi döntésről, 

mely szerint az önkormányzat saját költségvetése nem teszi lehetővé az idei esztendőben 

szervezendő Pega Pata Parádé megrendezéséhez támogatás nyújtását, csak az előző évek 

gyakorlatának megfelelő technikai segítséget tudja biztosítani.  

 

97/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-t a határozat kivonatával értesítettük a 2017. évi üzleti és 

vállalkozási tervei 1-5 havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 

98/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A Gombai Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét a határozat kivonatával értesítettük a 2017/2018-

as nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról.  

 

100/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában történő alkalmazhatóságáról értesítettük a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felzárkózási és Képzési Osztályát, mint a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program új felelősét. 

 

102/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan bérlője által a vásárlásra vonatkozó nyilatkozat 

aláírása megtörtént. A vételi ár megfizetése, illetve az adásvételi szerződés megkötésének 

kezdeményezése a bérlő által a tájékoztató időpontjáig nem történt meg.  

 

103/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A hulladékgazdálkodási társulás létrehozására vonatkozó nyilatkozatot az illetékesek részére 

megküldtük. 
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104/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 

A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására” illetve „az önkormányzat pénzügyi-

gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatására” vonatkozó pályázati kiírás alapján a pályázatokat 

benyújtottuk. Sikert a pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatására benyújtott pályázat 

alapján könyvelhetünk el. E pályázat alapján – a tápiósági gazdálkodási feladatok mentorálására 

tekintettel – 6.150.000,- Ft támogatást nyert Gomba Község Önkormányzata. A támogatásból 

eszközbeszerzést tervezünk a mentorlásában résztvevő köztisztviselők részére hordozható 

számítógép biztosításával. A támogatás összegének további felhasználása 2018-ban várható 

céljuttatás kifizetésével, amennyiben Tápióság Község Önkormányzata és költségvetési szervei a 

2017. évi beszámolót határidőben és megfelelő minőségben tudja teljesíteni. Tájékoztatásként 

csatolom a két önkormányzat között megkötött – célfeladat ellátására vonatkozó - együttműködési 

megállapodást. 

 

106/2017. (VII. 03.) képviselő-testületi határozat 

A döntés értelmében benyújtásra került az önkormányzat rendkívüli támogatási igénye a 

belügyminiszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján 26.857.185,- Ft-os összeggel. A 

támogatási szerződés alapján 17.164.170,- Ft került önkormányzatunk részére átutalásra az 

igazgatási feladatok ellátására meghatározott összegből, mely a helyi iparűzési adó túlfizetések 

visszafizetését segítette. A támogatás megérkezését követően haladéktalanul intézkedtünk a 

pályázattal érintett túlfizetések visszautalásáról.  

 

108/2017. (VII. 20.) képviselő-testületi határozat 

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra a pályázatot benyújtottuk. 

Döntés szeptember végéig várható. 

 

109/2017. (VII. 20.) képviselő-testületi határozat 

A külterületi ingatlanok, tanyák elnevezésére irányuló döntés végrehajtásaként a címek átvezetése a 

KCR rendszerbe folyamatos. A lakosok lakcímet igazoló hatósági bizonyítványának cseréje 

folyamatban van, azt hivatalból indított eljárással bonyolítjuk, az új lakcímkártyák elkészülte után 

annak érintettekhez történő eljuttatását a Monori Járási Hivatallal együttműködve biztosítjuk. 

 

110/2017. (VII. 20.) képviselő-testületi határozat 

A Földművelésügyi Minisztériummal előkészítettük a „IX. Pega Pata Parádé – Történelmi 

lovasáldás” elnevezésű lovas rendezvény költségeinek fedezetére biztosított vissza nem térítendő 

költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződést, aláírásra azt a minisztérium felé 

megküldtük, hiszen a szervező a testület által feltételként előírt nyilatkozatot önkormányzatunk 

részére benyújtotta. A támogatási szerződés aláírva önkormányzatunkhoz nem érkezett vissza, a 

támogatási összeg utalásáról sem intézkedett az illetékes. A szervező számlát önkormányzatunk 

részére ezideig nem nyújtott be, így a támogatási összeg kifizetése sem történt meg a tájékoztató 

készítésének időpontjáig a Pega Major Hagyományőrző és Lovassport Egyesület részére. 

 

Végrehajtást nem igénylő határozatok: 

93/2017.(VI. 22.)  napirendi pontok elfogadása  

94/2017.(VI. 22.)  polgármesteri jelentés elfogadás (határozat végrehajtást nem igényel) 

99/2017.(VI. 22.)  II. negyedévi falubejárási tájékoztató elfogadása 

101/2017.(VI. 22.) települési kisfilm és nyárbúcsúztató előkészítéséről szóló tájékoztató 

elfogadása 

105/2017.(VII. 03.)  napirendi pontok elfogadása (július 3. – rendkívüli ülés) 

107/2017.(VII. 20.)  napirendi pontok elfogadása (július 20. – rendkívüli ülés) 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntései végrehajtására vonatkozó tájékoztató elfogadását. 

 

Gomba, 2017. szeptember 22. 

Tisztelettel: 

         Lehota Vilmos 

          polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta 

történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.   A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi 

ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót a 

képviselő testület elfogadta. 
 

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel 



 

 

Gomba Község Önkormányzata           Tápióság Község Önkormányzata 

           2217 Gomba          2253 Tápióság 

               Bajcsy-Zsilinszky utca 2.                      Bicskei út 3. 

 

 

 

 

 

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  

 

 
mely készült  

 

egyrészt: Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 

2., PIR szám: 730600,  képviselője: Lehota Vilmos polgármester, jegyző: 

Kósa Erzsébet Anikó, a továbbiakban: kedvezményezett)  

másrészt: Tápióság Község Önkormányzata (2253 Tápióság, Bicskei út 3., PIR 

szám: 730787, képviselője: Halasi Anita polgármester, jegyző dr. Pap 

Anikó, a továbbiakban: közreműködéssel érintett önkormányzat)  

 

(a továbbiakban együttesen: felek) között alulírott napon és helyen az Ebr42 rendszerben a  

361 333  igénylésazonosítón „Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő 

támogatása” jogcímen benyújtott pályázat alapján elnyert, és a Nemzetgazdasági 

Minisztérium NGM/24916/2/2017. számú támogatói okirat (a továbbiakban: támogatói 

okirat) alapján. 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Kedvezményezett – mint a Gombai Polgármesteri Hivatalt önállóan fenntartó önkormányzat – 

a Képviselő-testület 104/2017. (VI. 22.) határozatával jóváhagyva pályázatot nyújtott be a 

nemzetgazdasági miniszter által a belügyminiszter egyetértésével meghirdetett pályázati kiírás 

alapján az „Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatására”. 

 

Kedvezményezett a pályázat mellékleteként benyújtott közös nyilatkozatban vállalta, hogy az 

irányítása alatt álló Gombai Polgármesteri Hivatal – az Ebr: 361 333 azonosító számú 

támogatási igény pozitív elbírálása esetén – közreműködik a közreműködéssel érintett 

önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évben teljesítendő adatszolgáltatásainak (2017. 

évi költségvetési beszámolót és 2017. évi időközi mérlegjelentés IV. /éves elszámolás/) 

határidőben és megfelelő minőségben történő teljesítésében, és az azokhoz kötődő pénzügyi 

feladatai ellátásában. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM/24916/1/2017. iktatószámú átiratában értesítette 

kedvezményezettet a támogatás megítélésére vonatkozó miniszteri döntésről, mely alapján 

kedvezményezett 6.150.000,- Ft központi költségvetési támogatásban (a továbbiakban: 

támogatás) részesül. Kedvezményezettnek a pályázatban foglaltak alapján a 

közreműködéssel érintett önkormányzattal megállapodást szükséges kötni.  

 

 



 

 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 

 

Az együttműködési megállapodás célja, hogy kedvezményezett az irányítása alatt álló 

Gombai Polgármesteri Hivatal közreműködésével a közreműködéssel érintett önkormányzat - 

és költségvetési szervei - 2018. évben teljesítendő 2017. évi éves költségvetési beszámolóit és 

2017. évi időközi mérlegjelentéseit [éves elszámolásait] és az azokhoz kötődő feladatokat 

határidőre és megfelelő minőségben legyenek képesek teljesíteni (a továbbiakban: 

célfeladat). 

 

Határidőre és megfelelő minőségben teljesítettnek kell tekinteni a közreműködéssel érintett 

önkormányzat és költségvetési szervei adatszolgáltatásait, ha a települési önkormányzat 

adatszolgáltatása a KGR K11 rendszerben határidőre feladott, jóváhagyott vagy pénzügyileg 

jóváhagyott státuszú, továbbá 2018. május 15-én 12 órakor is feladott, jóváhagyott vagy 

pénzügyileg jóváhagyott státuszú, és azt követően sem kerül visszanyitásra. 

 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

 

1. Jelen együttműködési megállapodás a kedvezményezett és a közreműködéssel érintett 

önkormányzat képviselői és jegyzői aláírásának napjával lép hatályba, és a célfeladat 

teljesítésének napjával hatályát veszti. 

 

 

KAPCSOLATTARTÁS 

 

2. A cél megvalósulása érdekében felek rögzítik, hogy a célfeladat teljesítését 

befolyásoló körülmények és tevékenységek joghatás kiváltására írásbeliség 

megtartásával alkalmasak. Az írásbeliség elektronikus levelezéssel (olvasás 

visszaigazolással igazoltan), vagy írásos, postai úton tértivevényes küldeményként 

kézbesített irattal valósulhat meg.  

 

3. Írásbeli kapcsolattartásra felek az alábbi személyeket jelölik ki: 

 kedvezményezett részéről: 

Kósa Erzsébet Anikó  jegyzo@gomba.hu 

 közreműködéssel érintett önkormányzat részéről: 

dr. Pap Anikó             jegyzo@tapiosag.hu 

 

 

A KÖZREMŰKÖDÉSSEL ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 

 

4. A célfeladat megvalósulása érdekében a közreműködéssel érintett önkormányzat 

kedvezményezett jegyzője, Kósa Erzsébet Anikó részére jelszót igényel a Magyar 

Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságánál a KGR-K11 rendszerhez. A jelszó 

igényléshez szükséges jegyzői személyes adatok az alábbiak: 

a. név:  Kósa Erzsébet Anikó 

b. lakóhelye: 2217 Gomba, Deési Pál utca 1. 

 

5. Az ASP rendszer vonatkozásában a közreműködéssel érintett önkormányzat tenant 

adminisztrátora gondoskodik a tápiósági tenanton belül kedvezményezett jegyzőjének 

mailto:jegyzo@gomba.hu
mailto:jegyzo@tapiosag.hu


 

 

és a Gombai Polgármesteri Hivatal célfeladat ellátásában közreműködő 

köztisztviselőinek a gazdálkodási szakrendszeren belül a KASZPER, ETRIUSZ és 

KATI modulokhoz, valamint az iratkezelő és ingatlan-vagyonkataszter modulhoz 

történő jogosításáról az 1. számú függelékben meghatározottak szerint. 

 

A célfeladat ellátásához a kedvezményezett jegyző részére tenant adminisztrátori 

jogosultság (felhasználó karbantartó szerepkör) biztosítása szükséges, aki rendelkezik 

az 1. számú függelékben rögzített felhasználók feladatellátásához kellő és elégséges 

jogosításáról. 

 

6. Közreműködéssel érintett önkormányzat feladata 2017. évi költségvetési rendelete 

előirányzatainak – az arra hatáskörrel rendelkezővel történő - szükség szerinti 

módosítása annak érdekében, hogy a KGR-K11 rendszerben rögzített 

adatszolgáltatásban a módosított előirányzatok alátámasztottsága biztosított legyen.  

 

7. Közreműködéssel érintett önkormányzat kedvezményezett részére folyamatosan 

rendelkezésre bocsátja a 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosításához 

szükséges dokumentumokat, továbbá a rendeletmódosítást követően kedvezményezett 

részére elektronikusan megküldi (a nemzeti jogszabálytárba történő feltöltési 

határidőig) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendeletet.  

 

8. A közreműködéssel érintett önkormányzat által alapított Tápiósági Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőinek feladata  

a. a számviteli alapbizonylatok alapján a könyvelési tételek (előirányzat, 

követelés/kötelezettségvállalás, számla/bizonylat) rögzítése, kontírozása és 

könyvelése az ASP gazdálkodási szakrendszer KASZPER és KATI 

moduljában, a számviteli alapbizonylatok pdf. formátumban történő feltöltése 

az együttműködési megállapodás időpontjától kezdődően a szakrendszerekbe, 

b. a havi adatszolgáltatások során a KGR-K11 rendszerben az adatok betöltése, 

ehhez az ETRIUSZ modulban az adatok átemelése a Kaszperból, az xml 

formátumú főkönyvek feltöltése, valamint a szükséges megjegyzések rögzítése 

a kedvezményezett által kijelölt gombai köztisztviselő iránymutatásai alapján, 

c. az ingatlan-vagyonkataszter és KATI modul adatainak szükségszerinti 

karbantartása az aktuális adatbázis rendelkezésre állása érdekében, 

d. a KGR-K11 rendszerben az éves beszámoló űrlapjain rögzített adatok 

valódiságának alátámasztásaként analitikus nyilvántartás elkészítése a 

kedvezményezett által kijelölt gombai köztisztviselő iránymutatásai szerint, 

e. a 2017. évi mérlegjelentésben rögzített adatok analitikus alátámasztásának 

biztosítása. 

 

 

A KEDVEZMÉNYEZETT FELADATAI 

 

9. A kedvezményezett képviseletében eljáró polgármester a kedvezményezett jegyzője 

részére, a kedvezményezett jegyzője a Gombai Polgármesteri Hivatal célfeladat 

végrehajtásában részt vevő köztisztviselői részére a köztisztviselők jogállásáról szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdése alapján rendkívüli, célhoz kötött 

feladatot állapít meg a támogatói okiratban meghatározott célfeladat teljesítése 

érdekében, mely a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen 

meghaladja.  



 

 

 

10. A célfeladat végrehajtása érdekében kedvezményezett a Gombai Polgármesteri Hivatal 

célfeladat végrehajtásában részt vevő köztisztviselői részére az NGM/24916/2/2017. 

számú támogatói okirattal biztosított vissza nem térítendő 6.150.000,- Ft összegű 

támogatás terhére az adatszolgáltatáshoz kötődő, az önkormányzati ASP-vel 

kompatibilis eszközbeszerzést végez. Az eszközbeszerzés keretében 4 db, az online 

munkavégzést támogató, ASP használatát a közreműködéssel érintett önkormányzat 

köztisztviselőivel térben és időben párhuzamosan, de attól eltérően is lehetővé tevő 

laptop kerül megvásárlásra.  

 

11. Kedvezményezett jegyzője és a Gombai Polgármesteri Hivatal célfeladat ellátásában 

közreműködő köztisztviselői titoktartási nyilatkozatot írnak alá a közreműködéssel 

érintett önkormányzat részére a célfeladat ellátásával összefüggésben tudomásukra 

jutott adatok tekintetében, mely titoktartási nyilatkozatok jelen együttműködési 

megállapodás mellékletét képezik. 

 

12. Kedvezményezett feladata  

 

a. a Tápiósági Polgármesteri Hivatal köztisztviselői által az ASP 

szakrendszereiben 2017. évi számlatükör alapján, 2017. évi tárgyidőszakra 

rögzített adatok ellenőrzése,  

b. elsősorban az előforduló hibák javításához szakmai segítségnyújtás, ennek 

eredménytelensége esetén  

c. a hiba javításában való aktív közreműködés, 

d. az alapadatok 25 %-ot meg nem haladó rögzítésében történő közreműködés, 

e. a KGR-K11 rendszerbe történő feltöltés ellenőrzése, különös tekintettel arra, 

hogy az adatszolgáltatásban kézi módosítással adat ne kerüljön rögzítésre, 

f. a 2017. évi éves beszámoló űrlapjai hibátlanságának biztosítása a rendelkezésre 

álló analitikus nyilvántartás alapján. 

 

 

 FELEK JOGAI, KÖTELESSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE 

 

13. Kedvezményezett a célfeladat teljesítése során köteles a közreműködéssel érintett 

önkormányzat külön ellenszolgáltatása nélkül eljárni. 

 

14. Kedvezményezett a közreműködéssel érintett önkormányzat polgármesteri hivatala 

személyi állománya tekintetében a célfeladat teljesülése érdekében elrendelt 

túlmunkáért finanszírozási kötelezettséget nem vállal.  

 

15. A célfeladat teljesítése érdekében kedvezményezett havonta legfeljebb 2 (kettő) 

munkanapon köteles a közreműködéssel érintett önkormányzat székhelyén helyszíni 

támogatás nyújtására, minden egyéb, a célfeladat megvalósulását segítő tevékenység 

online formában teljesül. 

 

16. Kedvezményezett jogosult a közreműködéssel érintett önkormányzat irataiba, 

számviteli alapdokumentumaiba történő betekintésre.  

 



 

 

17. Kedvezményezett a célfeladat végrehajtása során eredeti számviteli irat, dokumentáció 

átadását a közreműködéssel érintett önkormányzat székhelyéről történő elvitel céljával 

nem kérheti.  

 

18. Kedvezményezett – a támogatás terhére történő költségviselés mellett - jogosult a 

közreműködéssel érintett önkormányzat hivatala köztisztviselői részére a célfeladat 

megvalósulását elősegítő oktatás megszervezésére az oktatásra jogosult vállalkozás 

vagy szervezet bevonásával. 

 

19. Kedvezményezett köteles a közreműködéssel érintett önkormányzat székhelyén 

megvalósuló helyszíni támogatás esetén a Gombai Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői részére az útiköltséget kiküldetési rendelvény alapján a támogatás 

terhére kifizetni.  

 

20. A célfeladat végrehajtása során a közreműködéssel érintett önkormányzat felelőssége a 

számviteli szabályzataiban rögzített előírások betartása, és betartatása, az 

alapbizonylatok nyilvántartása, tárolása és őrzése. 

 

 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, 

MEGSZÜNTETÉSE 

 

 

21. Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha a közreműködéssel érintett 

önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi éves költségvetési beszámolói és 

2017. évi időközi mérlegjelentései [éves elszámolásai] a KGR K11 rendszerben 

határidőre feladott, jóváhagyott vagy pénzügyileg jóváhagyott státuszba kerülnek, 

továbbá 2018. május 15-én 12 órakor is feladott, jóváhagyott vagy pénzügyileg 

jóváhagyott státuszúak, és azt követően sem kerülnek visszanyitásra. 

 

22. Felek jogában áll az együttműködési megállapodás megszüntetésének 

kezdeményezése, amennyiben a másik fél a megállapodásban rögzített kötelezettségeit 

a célfeladat meghiúsulását eredményezően nem teljesíti, vagy az együttműködést 

ellehetetleníti.  

 

23. Amennyiben az együttműködési megállapodás megszüntetését a közreműködésben 

érintett önkormányzat kezdeményezi a kedvezményezett együttműködés 

ellehetetlenítését eredményező magatartása miatt, úgy kedvezményezett köteles az 

együttműködésben érintett önkormányzat részére a Magyar Államkincstár Pest 

Megyei Igazgatósága által a 2017. évi éves költségvetési beszámoló és 2017. évi 

időközi mérlegjelentés teljesítésének elmaradása miatt kiszabott bírság megtérítésére 

legfeljebb összesen 1.000.000,- Ft erejéig. 

 

24. A 23. pont tekintetében kedvezményezett együttműködés ellehetetlenítését 

eredményező magatartásának minősül, ha 

 

a. a célfeladat teljesítését szándékos magatartásával akadályozza, 

b. a közreműködésben érintett önkormányzat írásbeli megkeresésére a 

megkeresés dokumentált átvételét követő második munkanap munkaidő végéig 



 

 

válasz a feltett kérdésre, vagy a jelzett problémára kedvezményezett részéről 

nem érkezik, 

 

25. Amennyiben az együttműködési megállapodás megszüntetését a kedvezményezett 

kezdeményezi a közreműködésben érintett önkormányzat együttműködés 

ellehetetlenítését eredményező magatartása miatt, úgy közreműködésben érintett 

önkormányzat köteles a kedvezményezett célfeladat teljesítése érdekében felmerült 

költségeit legfeljebb 1.000.000,- Ft erejéig megtéríteni. 

 

26. A 25. pont tekintetében közreműködésben érintett önkormányzat együttműködés 

ellehetetlenítését eredményező magatartásának minősül, ha 

 

c. a célfeladat teljesítését szándékos magatartásával akadályozza, 

d. a kedvezményezett írásbeli megkeresésére -a megkeresés dokumentált átvételét 

követő második munkanap munkaidő végéig - válasz a feltett kérdésre nem 

érkezik, vagy a célfeladat teljesítéséhez szükséges adat, információ nem kerül 

megküldésre.  

  

27. Felek az együttműködési megállapodásból eredő mindennemű jogvita eldöntésére 

kikötik a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességét, az együttműködési 

megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elfogadják a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.  

 

28. Felek az együttműködési megállapodást előzetes egyeztetést és közös értelmezést 

követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

Gomba, 2017. szeptember 13.    Tápióság, 2017. szeptember 13. 

 

 

 

 

Lehota Vilmos       Halasi Anita 

Gomba Község Önkormányzata    Tápióság Község Önkormányzata 

 képviseletében      képviseletében 

 

 

 

        Kósa Erzsébet Anikó          dr. Pap Anikó 
          jegyző        jegyző 

Gomba Község Önkormányzata    Tápióság Község Önkormányzata 
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2. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2017 szeptember 28-ai nyilvános ülésére  

 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.10.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

Iktatószám: G/………./2017.  

 

  

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendeletével 

kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási 

előirányzatok.  

 

A Magyar Államkincstári elektronikus felületen történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe 

tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő 

képviselő-testületi döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik 

indokolttá:  

 

Kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások 

Önkormányzati intézményi költségvetés 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az július-augusztus havi bérkompenzáció összege (2x17.934) összesen 35.868,- Ft. 

Bérkompenzáció az óvoda és a hivatal intézményi költségvetését érinti, részükre a 

köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak kifizetett kompenzáció fedezete 

intézményfinanszírozás keretében kerül átadásra. Az óvoda intézményfinanszírozása így 

8.052,- Ft, a hivatalé pedig 27.816,- Ft.  

B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+35.868 

 

K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)      +35.868 

Az önkormányzat kulturális területein foglalkoztatott munkavállalói kulturális pótlékra 

jogosultak az év elejétől. Június-július hónap során érkezett meg az önkormányzatunk számára 

e jogcímen (5.065+7.053) összesen 12.118,- Ft. A bevételt a B114 rovaton vettük 

nyilvántartásba, a kiadások törvény szerinti illetményként és szociális hozzájárulási adóként 

jelentkeznek. E rovatok előirányzatának növelése indokolt 

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+12.118 
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K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 könyvtári szolgáltatások (082044)      +4.533 

 Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása (082092) 
 +5.400 

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 könyvtári szolgáltatások (082044)      +997 

 Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása (082092) 
 +1.188 

A június 22-ei előirányzat módosítás kiegészítéseként került előterjesztésre, hogy az Arany 

János utcai vis maior helyreállítás (Ebr: 290255) támogatásához pótlólagosan került 

benyújtásra az Újpesti Bauplan Kft. által készített szakvélemény számlája, melyre tekintettel az 

önkormányzat számlájára 168.467,- Ft támogatás érkezett. Akkor a B25 rovatról ez az összeg 

áthelyezésre került a B21 rovatra. Viszont elmaradt a be nem tervezett előirányzat 

számbavétele a tartalék javára. Ennek pótlására a B25 és K513 rovaton az alábbiak szerint 

kerülhet sor: 

B25 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+168.467 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 

 

 

+168.467 

Az önkormányzat számlájára az előző előirányzat módosítás óta az alábbi támogatások 

érkeztek meg vis maior támogatási igényre alapozott kifizetési kérelemre 

- 285.750,- Ft és 4.997.250,- Ft az Ady u. 3. sz. előtti pincebeszakadásra (EBR 346031) 

- 4.567.297,- Ft és 693.576,- Ft az Ady-Kölcsey utcai partfalszakadás helyreállítására (EBR 

290256), valamint 

- 8.769.096,- Ft a Patay József utcai ún. Tündérlépcső (EBR 322867) felújításra 

Az előirányzatok számbavételére korábban már sor került, így a tényleges átutalások alapján a 

B25 rovatról a B21 rovatra történő áthelyezése indokolt az előirányzatoknak.  

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+19.312.969 

 

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

-19.312.969 

 

A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó 

csökkentés hatásának kompenzációjához módosított Mötv. szerint, a polgármesteri illetmény és 

tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből a helyi 

önkormányzatok számára megtéríti.  

A támogatói okiratban foglaltak szerint 1.001.500,-Ft vissza nem térítendő támogatást 

biztosítanak, melyet az alábbi részletekben folyósítanak: 

1. részlet a támogatói okirat kiadását követően 500.750,- Ft 

2. részlet augusztus 31-éig 250.375,- Ft 

3. részlet október 31-éig 250.375,- Ft 

Jelenleg az első két részletet vesszük számításba, az alábbiak szerint: 

B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+751.125 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +751.125 
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Az önkormányzat részére könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 173.015,- Ft került 

átutalásra. A bevételt a B114 rovaton vettük nyilvántartásba, a kiadásokat a szakmai anyagok és 

a hozzá tartozó működési célú, előzetesen felszámított ÁFA rovaton számoljuk el. E rovatok 

előirányzatának növelése indokolt. 

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+173.015 

 

K311 Szakmai anyagok beszerzése 

 könyvtári állomány gyarapítása (082042)      +164.776 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 könyvtári állomány gyarapítása (082042)      +8.239 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a BM-be önkormányzatok rendkívüli támogatása 

jogcímen a 346.749 EBR. azonosítószámon. A miniszteri döntésnek megfelelően 17.164.170,-

Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett, melyet iparűzési adó túlfizetés visszautalására 

fordítunk. Ebből eredően a támogatási bevétellel szemben a helyi iparűzési adó bevételi 

előirányzatát csökkentettük a támogatás összegével.  

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

+17.164.170  

 

B3511 Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) 

 önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900020) 

-17.164.170  

Szeptemberben kerültek kiosztásra az iskolai Erzsébet-utalványok. A gyermekvédelmi 

támogatások megállapítása jegyzői hatáskör, így a kifizetésnek a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében kell jelentkezni. A fedezetét intézményfinanszírozásként kell átadni a hivatal 

részére.  

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

+562.500  

 

K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)      +562.500 

Az óvodapedagógusok munkáját segítők év elején megvalósított 7 %-os béremelésének 

fedezetét kompenzálta a központi költségvetés (1.401.273+233.545) összesen 1.634.818,- Ft-tal 

az elmúlt időszakban. Figyelemmel arra, hogy ennek a bérelemnek a fedezetét az eredeti 

előirányzatok tartalmazták, így a többlettámogatás az általános tartalékot növelheti teljes 

egészében.  

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+1.634.818 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
(018010)     

 +1.634.818 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott év közben a gazdálkodási pénzügyi feladatok kiegészítő 

támogatására, mellyel a tápiósági éves beszámoló határidőre, megfelelő minőségben történő 

benyújtását támogatva kerülhet a támogatás jogszerűen felhasználásra eszközbeszerzésre, 

valamint személyi juttatások fedezeteként. A mentori feladatok ellátásának támogatásaként a 

résztvevő köztisztviselők részére célszerű ASP kompatibilis hordozható számítógép beszerzése. 

A felhasználás – a személyi juttatások kifizetését kivéve – a kedvezményezett kiadásaként kell, 

hogy megvalósuljon.  
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A számításba vett bevétellel szemben így a az informatikai eszközbeszerzés, annak áfa 

tartalma, valamint a céljutalom kifizetésének fedezete intézményfinanszírozásként kerülhet az 

előirányzatok között megjelenítésre.  

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

+6.150.000  

 

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +1.165.252 

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +314.618 

K915 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatású célú finanszírozási műveletek (018030)  +4.670.130 

 

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatainak  

Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosító tételei  

 

A településtörténeti kiadványok megjelenését követően a könyvbemutatón megkezdtük a 

könyvek értékesítését. A költségvetés bevételi eredeti előirányzatot e jogcímen nem 

tartalmazott, a módosított előirányzatot pedig a teljesítés értéke meghaladja. Így javaslatot 

teszünk 28.500,- Ft + áfa értékben a bevételi pótelőirányzat meghatározására. Figyelemmel 

arra, hogy ez esetben értékesítési tevékenységet végez az önkormányzat, általános forgalmi adó 

befizetés kötelezettsége keletkezik, melynek előirányzatát a K352 rovaton biztosítjuk. A 

céltartalékban helyezhető nettó bevétel fedezetet biztosíthat a sorozat további köteteinek 

megjelenési költségeihez. 

B406 Kiszámlázott ÁFA 

 egyéb kiadói tevékenység (083030)  +1.500 

B411 Egyéb működési célú bevételek 

 egyéb kiadói tevékenység (083030)  +28.500 

K513 Tartalékok (céltartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +28.500 

K352 Befizetendő ÁFA 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 

 

 

+1.500 

A talajterhelési díjak bevételi előirányzatát (1.078.060,- Ft-ot) központi iránymutatás alapján a 

K3551 rovatról át kel könyvelni (teljesítési adatokkal együtt) a B36 rovatra. Ezen túlmenően az 

előző rendeletmódosításkor már növelésre került a talajterhelési díj bevételi előirányzata. A 

teljesítési adatok alapján további 962.000,- Ft számba vételére teszünk javaslatot, mellyel 

szemben a céltartalékban lévő környezetvédelmi alap összege növelhető kiadásként. 

B3551 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 

 önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900020) 

 

-1.078.060 

 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Talajterhelési díj) 

 önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900020) 

 

+2.040.060 

 

K513 Tartalékok (céltartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

  

+962.000 
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A pótlékok bevétele 110.000,- Ft-tal meghaladta az előirányzatot, ezért módosítása indokolt. 

Ugyanezzel az összeggel az általános tartalék értéke növelhető. 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 

 önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei 

államháztartáson kívülről (900020) 

 

+110.000 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

  

+110.000 

 

Az I. világháborús emlékmű restaurálásához 1.000.000,- Ft-os támogatásban részesül 

önkormányzatunk. A támogatást a B75 rovaton kell számba venni, és a K71 rovaton kerül 

kiegyenlítésre tekintettel a restaurátor áfamentesen benyújtott számlájára. 

 

B75 -Egyéb felhalmozású célú átvett pénzeszközök 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

+1.000.000  

 

K71 Ingatlanok felújítása 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +1.000.000 

 A településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez az önkormányzat 1.000.000,- Ft-os 

támogatásban részesült. A június havi előirányzat módosítás alkalmával a tervezési szerződésre 

tekintettel a kézikönyv készítés fedezete tartalékból biztosítva lett. A támogatást a B111 

rovaton kell számba venni, kiadási oldalon az általános tartalék növelhető.  

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

 önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 

(018010) 

+1.000.000  

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 

(018010) 

  

+1.000.000 

A Fáy-nap reprezentációs költségeként merült fel a GTÜ Kft által kiállított számla alapján nettó 

35.880,- Ft, amit a K123 rovaton veszünk számba a K1101 rovat terhére. 

K123 Egyén külső személyi juttatások 

 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása (082092) 

  

+35.880 

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása (082092) 

 -35.880 

Telefon díjcsomag emelés történt a Telekomnál, melynek költségével a tervezéskor nem 

számoltunk. A változás a védőnő, a civilház és a kamerák telefonszolgáltatását is érinti. A 

kiadás fedezetét az általános tartalék terhére szükséges biztosítani. 

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 

 család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)  +23.622 

 város-és községgazdálkodás (066020)  +23.622 

 helyi, térségi, közösségi tér biztosítása (086020)  +23.622 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)  +6.378 

 város-és községgazdálkodás (066020)  +6.378 

 helyi, térségi, közösségi tér biztosítása (086020)  +6.378 
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K513 Tartalékok ((általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

  

-90.000 

Az önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatalával hatósági 

szerződést kötött 2017.március 1-től 2018. február 28.-ig 100%-os támogatás mellett 10 fő 

közfoglalkoztatásának bér- és járulék költségeinek támogatására 10.859.760,- Ft összeggel. 

 

A tárgyévi időszak foglalkoztatási költsége 7.337.676,- Ft munkabér és 807.144,- Ft járulék. 

Előirányzatként a költségvetésben az alábbiak szerint javasoljuk megjeleníteni:  

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) +8.144.820  

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)  +7.337.676 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)  +807.144 

Az önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatalával hatósági 

szerződést kötött 2017.június 1-től 2017.augusztus 31.-ig 100%-os támogatás mellett 5 fő diák 

bér- és járulék költségeinek támogatására 816.641,- Ft összeggel.  

 

A nyári diákmunka program keretében felmerült bérköltség 669.378,- Ft munkabér és 147.263,- 

Ft járulék. Előirányzatként a költségvetésben az alábbiak szerint javasoljuk megjeleníteni: 

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

 város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

(066020) 

+816.641  

 

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

(066020) 

 +669.378 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

(066020) 

 +147.263 

Az anyakönyvi archiváláshoz szükségessé vált külső winchester beszerzése 18.900,- Ft+ÁFA 

értékben. Szükséges a K63 rovatra 18.900,- Ft-ot, és a kapcsolódó Áfa költségre 5.103,- Ft-ot 

az általános tartalék terhére biztosítani a 011130 cofogon. 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 

 

 

-24.003 

K63 Informatikai eszközök beszerzése 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +18.900 

K67 Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA   

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +5.103 

A 2016.évi beszámoló elszámolása alapján 3.009.027.-Ft átutalás történt a MÁK részéről az 

önkormányzat számlájára, melyet az alábbiak szerint kell előirányzatként megjeleníteni: 

B116 Elszámolásból származó bevételek 

 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

(018010) 

 

+3.009.027 

 

 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +3.009.027 
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Az óvodában a közüzemi díjak előirányzatának növelése szükséges a teljesítési adatok alapján. 

Az intézményfinanszírozás növelését az év elején dologi kiadások „fűnyíró elv szerű” 

csökkentéséből céltartalékba helyezett összeg terhére javasoljuk.  

K915 Központi,- irányítószervi támogatás folyósítása  

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)  +594.000 

K513 Tartalékok (céltartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 -594.000 

A védőnő nyári szabadsága alatt a helyettesítésért bruttó 75.000,- Ft megbízási díjat fizettünk, 

melyet az általános tartalékból javaslunk biztosítani, az alábbiak szerint: 

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 

fizetett juttatások  

 család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)  +75.000 

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)  +14.850 

K513 Tartalékok (általános tartalék)   

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 -89.850 

Lejárt a TAKARNET hozzáférés díjfizetéssel fedezett időszaka. A szerződés hosszabbítása  a 

gördülékeny ügymenet biztosításához szükséges volt, fedezetét az általános tartalék terhére 

javasoljuk biztosítani intézményfinanszírozáson keresztül az szerződő Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében.  

K915 Központi,- irányítószervi támogatás folyósítása  

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)  -50.800 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +50.800 

    

Az önkormányzat ellen Szauter Zsuzsanna által indított peres eljárásban az ítélet alapján 

perköltséget kell megtéríteni a felperes részére.  A kiadás fedezetéhez a szükséges előirányzatot 

az általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani. 

K355 Egyéb dologi kiadások 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 

 

 

+30.000 

K513 Tartalékok (általános tartalék) 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 -30.000 

 

 

Tájékoztatás önkormányzati költségvetést érintő rovaton belüli előirányzat módosításról 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az intézményi költségvetésen belül a teljesítési adatok alapján indokolt az egyéb személyi 

juttatásokon előirányzat biztosítása a törvény szerinti illetmény előirányzat terhére 300.000,- 

Ft-os összeggel.  

K1101 Törvény szerinti illetmények és munkabérek 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)  -300.000 
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K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)  +300.000 

 

Az önkormányzat intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak 

szerint változnak: 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban)      

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről  +39.454.102  

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  +168.467  

B3 Közhatalmi bevételek -16.092.170  

B4 Működési bevételek  +30.000  

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  +1.000.000  

K1 Személyi juttatások   +8.091.987 

K2 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
  +971.442 

K3 Dologi kiadások   +294.515 

K5 Egyéb működési célú kiadások  +6.785.284 

K6 Beruházások   +1.503.873 

K7 Felújítások   +1.000.000 

K9 Finanszírozási kiadások   +5.913.298 

Összesen:  +24.560.399 +24.560.399 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő – képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - 

előirányzat módosítási javaslatok 

 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az önkormányzat a bérkompenzáció 27.816,- Ft-os fedezetét intézményfinanszírozás keretében 

adta tovább a hivatal részére a 07-08.. havi teljesítések alapján, mely kiadási előirányzatot az 

alábbiak szerint növel:  

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +27.816  

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

 adó- vám, és jövedéki igazgatás (011220)  +22.800 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 adó- vám, és jövedéki igazgatás (011220)  +5.016 

Esketés miatt szükséges átcsoportosítani 24.000,- Ft-ot a törvény szerinti illetmények, 

munkabérek rovatról a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatra. 

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 

fizetett juttatások 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +24.000 
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K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 -24.000 

A hivatalban TAKARNET szerződés hosszabbítás történt, mely kiadási előirányzatot az 

alábbiak szerint növel: 

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +50.800  

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +40.000 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +10.800 

Az önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatok támogatása pályázaton elnyert támogatás 

összegéből előzetes tervek szerint 4.670.130,- Ft kerülhet céljuttatásként kifizetésre a mentori 

feladatok ellátásában közreműködő köztisztviselők személyi juttatására és járulékának 

fedezetére. Ezen összeg intézményfinanszírozásként kerül a hivatal költségvetésébe. 

Számbavételére az alábbiak szerint kerülhet sor.   

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +4.670.130  

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +3.827.975 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége (011130) 

 +842.155 

A gyermekvédelmi támogatások megállapítása jegyzői hatáskör, így a kifizetésnek a 

Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell jelentkezni. A központi támogatásként érkezett 

fedezetet intézményfinanszírozásként adja át az önkormányzat a hivatalnak 

K42 Családi támogatások 

 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

(104051) 

 +562.500 

K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)     +562.500  

 

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint 

változnak. (Az összesítésben a hivatali költségvetést érintő kormányzati hatáskörbe tartozó 

előirányzatok is szerepelnek.) : 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban)      

B8 Finanszírozási bevételek  +5.311.246  

K1 Személyi juttatások   +3.850.775 

K2 
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
  +847.171 

K3 Egyéb dologi kiadások  +50.800 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  +562.500 

Összesen: +5.311.246 +5.311.246 
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Gólyafészek Óvoda költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok 

Képviselő testületi hatáskör 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az önkormányzat a bérkompenzáció 8.052,- Ft-os fedezetét intézményfinanszírozás keretében 

adta tovább az óvoda részére a 07-08. havi teljesítések alapján, mely kiadási előirányzatot az 

alábbiak szerint növel:  

B816 Központi irányítószervi támogatás 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +8.052  

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091110)  +6.600 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091110)  +1.452 

Az óvoda éves közüzemi díjainak fedezeteként pótelőirányzat biztosítása indokolt, mely 

intézményfinanszírozásban kerülhet átadásra a köznevelési intézmény részére 

B816 Egyéb működési bevételek 

 támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) +594.000  

K331 Közüzemi díjak 

 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)  +469.843 

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 

 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)  +124.157 

 

Gólyafészek Óvoda költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok 

intézményvezetői hatáskör 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban) 

Az intézményi költségvetésen belül a teljesítési adatok alapján indokolt az egyéb személyi 

juttatásokon előirányzat biztosítása a törvény szerinti illetmény előirányzat terhére 100.000,- 

Ft-os összeggel.  

K1101 Törvény szerinti illetmények és munkabérek 

 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091110)  -100.000 

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai (091110)  +100.000 

Az intézményi költségvetésen belül a teljesítési adatok alapján indokolt az egyéb 

szolgáltatásokról a fizetendő áfa előirányzat biztosítása60.000,- Ft-os összeg áthelyezéssel a 

K337 rovatról a K352 rovatra.  

K337 Egyéb szolgáltatások 

 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)  -60.000 

K352 Fizetendő ÁFA 

 óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai (091140)  +60.000 
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A Gólyafészek Óvoda költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint 

változnak: 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban)      

B8 Finanszírozási bevételek  +602.052  

K1 Személyi juttatások   +6.600 

K2 
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
 

 

+1.452 

K3 Dologi kiadások   +594.000 

Összesen: + 602.052 + 602.052 

 

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai: 

 

  Bevételi Kiadási 

  előirányzat változása 
(adatok forintban)      

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről +39.454.102  

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről +168.467  

B3 Közhatalmi bevételek 
  -

16.092.170 
 

B4 Működési bevételek + 30.000  

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + 1.000.000  

B8 Finanszírozási bevételek  +5.913.298  

K1 Személyi juttatások  +11.949.362 

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  +1.820.065 

K3 Dologi kiadások   +939.315 

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  +562.500 

K5 Egyéb működési célú kiadások  +6.785.284 

K6 Beruházások  +1.503.873 

K7 Felújítások  +1.000.000 

K9 Finanszírozási kiadások  +5.913.298 

Összesen: +30.473.697 +30.473.697 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt 

előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel 

kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.   

 

Gomba, 2017. szeptember 22.              

       Tisztelettel: 

 

 

          Lehota Vilmos sk. 

             polgármester 



 

 

2. napirendi ponthoz 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…./2017. (IX. …..) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2017. szeptember … -én 

megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember … 

 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

    jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (IX. …..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

  

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének bevételi 

főösszegét 549 114 798 Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 411 766 

337 Ft-ban állapítja meg. 

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének kiadási 

főösszegét 549 114 798 Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 411 766 

337 Ft-ban állapítja meg. 

  

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

 (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó 

bevételi főösszegét 91 370 760 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 2 591 075 Ft-ban 

állapítja meg.  

 (2) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó 

kiadási főösszegét 91 370 760 Ft-ban állapítja meg.  

 

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

  (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó bevételi főösszegét 51 174 511 Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 2 605 

735 Ft-ban állapítja meg.  

  (2) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó kiadási főösszegét 51 174 511 Ft-ban állapítja meg.  

 

4. § A Rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

 (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2017. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó bevételi főösszegét 406 569 527 Ft-ban állapítja meg.  

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2017. évi gazdálkodásához 

kapcsolódó kiadási főösszegét 406 569 527 Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 269 221 

066 Ft-ban állapítja meg.  
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5. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 8. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszírozási műveletek nélküli bevétele 

366 563 610 Ft, a finanszírozási műveletek nélküli kiadása 404 168 406 Ft. 

  

 

6. § A Rendelet 11. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:   

  

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 33 390 861 Ft-ban állapítja 

meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások 

fedezetéül szolgál. 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 7 420 138  

Ft. 

 

  (5)A (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a céltartalék  25 970 723 Ft, 

mely felett a Képviselő-testület rendelkezik. 

 (6) Az (5) bekezdésben meghatározott céltartalék az alábbi célok meghatározásával került 

létrehozásra: 

a) környezetvédelmi alapból finanszírozható beruházások fedezetére  ............   8 125 674 Ft, 

b) ajándékozási szerződéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás fedezetére  .....     400 000 Ft,  

c) dologi kiadások csökkentett előirányzatának évközbeni visszapótlására .....   1 435 032 Ft, 

d) Gombai Református Egyházközséggel kötött együttműködési 

 megállapodás felülvizsgálatáig a támogatás fedezetére……………………..   15 681 517 Ft, 

e) településtörténeti kiadvány sorozat további költségeinek fedezetére ................ 328 500 Ft. 

 

  

7. § A Rendelet 23. § (2) bekezdésével meghatározott mellékletek közül a  

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, 

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,  

c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,  

d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, 

e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, 

f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, 

 

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

     (2) E rendelet a hatályba lépés napját követő naptól hatályát veszti. 

 

Gomba, 2017. szeptember 28. 

     Lehota Vilmos   Kósa Erzsébet Anikó  

     polgármester      jegyző  

Kihirdetési záradék: 
  

A rendelet kihirdetése  

2017. szeptember … -én megtörtént. 
 

Gomba, 2017. szeptember … 

     Kósa Erzsébet Anikó  
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        jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezethez 

 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel 

önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról 

egységes költségvetésből gondoskodik.  

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak szükségszerű módosítását tartalmazza a 

tervezet.   

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 

A főbb módosító tételek az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódnak.  

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez. 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 

Az alaprendelet módosítása az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. 

rendelet előírásai szerint szükséges. 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei 

 A rendeletalkotás elmaradása esetén a jogszabályok által előírt előirányzat módosítás nem 

történik meg. Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.  

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti 

és pénzügyi  feltételek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

5/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

Általános indokolás 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendeletét 2017. február 9-én fogadta el. A költségvetési rendelet mellékletében 

tételesen rögzített előirányzatok módosítását az Áht. az Ávr. is előírja. 

Az előirányzatok módosítása a szabályszerű gazdálkodás elengedhetetlen követelménye. Az 

módosítási javaslatot az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1-7. §-okhoz 

 

A rendelettervezet 1-7. §-ai az alaprendelet módosult előirányzatainak főösszegeit rögzítik a 

mellékletekben tagolt részletezettség mellett.  

 

8. §-hoz 

 

A rendelettervezet 8. §-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.  



2017. évi költségvetési rendelet  1. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
214 539 981 K1 Személyi juttatások 119 348 233

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
64 797 467 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
25 709 692

B3 Közhatalmi bevételek 62 652 192 K3 Dologi kiadások 73 458 662

B4 Működési bevételek 14 406 791 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 233 685

B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 75 085 660

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 23 254 164

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 015 588 K7 Felújítások 79 078 310

B8 Finanszírozási bevételek 182 551 188 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

K9 Finanszírozási kiadások 144 946 392

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 291 598 964 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 301 835 932

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 74 964 646 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 102 332 474

Finanszírozási bevételek (B8) 182 551 188 Finanszírozási kiadások (K9) 144 946 392

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 549 114 798 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 549 114 798

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
411 766 337

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
411 766 337

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
366 563 610

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
404 168 406

KIMUTATÁS
Gomba Község Önkormányzata 2017. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2017. évi költségvetési rendelet  2. melléklete

kötelező 

feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat

kötelező 

feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat kötelező feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat kötelező feladat

önként vállalt 

feladat
állami feladat

B1
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről -                -                -                -                1 482 110    1 482 110    -                -                213 057 871   213 057 871    -                  -                214 539 981        214 539 981   -                   -                

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről -                -                -                -                -                -                -                -                64 797 467     64 797 467      -                  -                64 797 467          64 797 467     -                   -                

B3 Közhatalmi bevételek -                -                -                -                10 000         -                -                10 000         62 642 192     62 642 192      -                  -                62 652 192          62 642 192     -                   10 000         

B4 Működési bevételek 2 288 084    2 288 084    -                -                235 381       235 381       -                -                11 883 326     5 729 362        6 153 964      -                14 406 791          8 252 827       6 153 964       -                

B5 Felhalmozási bevételek -                -                -                -                -                -                -                -                7 151 591       7 151 591        -                  -                7 151 591            7 151 591       -                   -                

B6
Működési célú átvett 

pénzeszközök -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                  -                -                       -                   -                   -                

B7
Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök -                -                -                -                -                -                -                -                3 015 588       3 015 588        -                  -                3 015 588            3 015 588       -                   -                

B8 Finanszírozási bevételek 89 082 676  89 082 676  -                -                49 447 020  49 447 020  -                -                44 021 492     44 021 492      -                  -                182 551 188        182 551 188   -                   -                

 - ebből maradvány igénybevétel 302 991       302 991       -                -                878 244       878 244       -                -                21 021 492     21 021 492      -                  -                22 202 727          22 202 727     -                   -                

Működési bevételek  (B1+B3+B4+B6) 2 288 084    2 288 084    -                -                1 727 491    1 717 491    -                10 000         287 583 389   281 429 425    6 153 964      -                291 598 964        285 435 000   6 153 964       10 000         

Felhalmozási bevételek  (B2+B5+B7) -                -                -                -                -                -                -                -                74 964 646     74 964 646      -                  -                74 964 646          74 964 646     -                   -                

Finanszírozási bevételek (B8) 89 082 676  89 082 676  -                -                49 447 020  49 447 020  -                -                44 021 492     44 021 492      -                  -                182 551 188        182 551 188   -                   -                

B
BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 91 370 760  91 370 760  -                -                51 174 511  51 164 511  -                10 000         406 569 527   400 415 563    6 153 964      -                549 114 798        542 950 834   6 153 964       10 000         

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B816)
2 591 075    2 591 075    -                -                2 605 735    2 595 735    -                10 000         406 569 527   400 415 563    6 153 964      -                411 766 337        405 602 373   6 153 964       10 000         

FINANSZÍROZÁSI 

MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN     (B - B8) : 2 288 084    2 288 084    -                -                1 727 491    1 717 491    -                10 000         362 548 035   356 394 071    6 153 964      -                366 563 610        360 399 646   6 153 964       10 000         

K1 Személyi juttatások 56 077 390  53 335 030  2 742 360    -                32 881 425  32 565 425  316 000       -                30 389 418     30 125 825      263 593         -                119 348 233        116 026 280   3 321 953       -                

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó
12 528 834  11 942 608  586 226       -                7 451 681    7 382 161    69 520         -                5 729 177       5 658 007        71 170           -                25 709 692          24 982 776     726 916          -                

K3 Dologi kiadások 22 245 106  22 245 106  -                -                9 999 505    9 999 505    -                -                41 214 051     40 896 551      317 500         -                73 458 662          73 141 162     317 500          -                

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -                -                -                -                562 500       562 500       -                -                7 671 185       7 671 185        -                  -                8 233 685            8 233 685       -                   -                

K5 Egyéb működési célú kiadások -                -                -                -                -                -                -                -                75 085 660     57 143 143      17 942 517    -                75 085 660          57 143 143     17 942 517     -                

K6 Beruházások 519 430       519 430       -                -                279 400       279 400       -                -                22 455 334     22 455 334      -                  -                23 254 164          23 254 164     -                   -                

K7 Felújítások -                -                -                -                -                -                -                -                79 078 310     79 078 310      -                  -                79 078 310          79 078 310     -                   -                

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
-                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                  -                -                       -                   -                   -                

K9 Finanszírozási kiadások -                -                -                -                -                -                -                -                144 946 392   144 946 392    -                  -                144 946 392        144 946 392   -                   -                

K915 137 348 461   137 348 461    -                  -                137 348 461        137 348 461   -                   -                

Működési kiadások 
(K1+K2+K3+K4+K5) 90 851 330  87 522 744  3 328 586    -                50 895 111  50 509 591  385 520       -                160 089 491   141 494 711    18 594 780    -                301 835 932        279 527 046   22 308 886     -                

Felhalmozási kiadások  (K6+K7+K8) 519 430       519 430       -                -                279 400       279 400       -                -                101 533 644   101 533 644    -                  -                102 332 474        102 332 474   -                   -                

Finanszírozási kiadások (K9) -                -                -                -                -                -                -                -                144 946 392   144 946 392    -                  -                144 946 392        144 946 392   -                   -                

K
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  

(K1+…+K9) : 91 370 760  88 042 174  3 328 586    -                51 174 511  50 788 991  385 520       -                406 569 527   387 974 747    18 594 780    -                549 114 798        526 805 912   22 308 886     -                

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915) 91 370 760  88 042 174  3 328 586    -                51 174 511  50 788 991  385 520       -                269 221 066   250 626 286    18 594 780    -                411 766 337        389 457 451   22 308 886     -                

FINANSZÍROZÁSI 

MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     

(K - K9) : 91 370 760  88 042 174  3 328 586    -                51 174 511  50 788 991  385 520       -                261 623 135   243 028 355    18 594 780    -                404 168 406        381 859 520   22 308 886     -                

Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés

Rovat- 

rend

Előirányzatcsoport   /                                                                                 

Kiemelt előirányzat szerinti 

bontás   

Költségvetési 

összesen

ebből

Költségvetési 

összesen

ebből

Költségvetési 

összesen

ebből

Költségvetési 

összesen

ebből



2017. évi költségvetési rendelet  3. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
0 K1 Személyi juttatások 56 077 390

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
0 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
12 528 834

B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 22 245 106

B4 Működési bevételek 2 288 084 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 519 430

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0

B8 Finanszírozási bevételek 89 082 676 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

K9 Finanszírozási kiadások 0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 2 288 084 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 90 851 330

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430

Finanszírozási bevételek (B8) 89 082 676 Finanszírozási kiadások (K9) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 91 370 760 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 91 370 760

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
2 591 075

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
91 370 760

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
2 288 084

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
91 370 760

KIMUTATÁS
A Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2017. évi költségvetési rendelet  4. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
1 482 110 K1 Személyi juttatások 32 881 425

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
0 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
7 451 681

B3 Közhatalmi bevételek 10 000 K3 Dologi kiadások 9 999 505

B4 Működési bevételek 235 381 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 562 500

B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 279 400

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0

B8 Finanszírozási bevételek 49 447 020 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

K9 Finanszírozási kiadások 0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 1 727 491 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 50 895 111

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 279 400

Finanszírozási bevételek (B8) 49 447 020 Finanszírozási kiadások (K9) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 51 174 511 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 51 174 511

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
2 605 735

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
51 174 511

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
1 727 491

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
51 174 511

KIMUTATÁS
A Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2017. évi költségvetési rendelet  5. melléklete

adatok eFt-ban

Rovat- 

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

Rovat-

rend
Előirányzatcsoport ÖSSZESEN

B1
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről
213 057 871 K1 Személyi juttatások 30 389 418

B2
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
64 797 467 K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
5 729 177

B3 Közhatalmi bevételek 62 642 192 K3 Dologi kiadások 41 214 051

B4 Működési bevételek 11 883 326 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 671 185

B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 75 085 660

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 22 455 334

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 015 588 K7 Felújítások 79 078 310

B8 Finanszírozási bevételek 44 021 492 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

K9 Finanszírozási kiadások 144 946 392

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 287 583 389 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 160 089 491

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 74 964 646 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 101 533 644

Finanszírozási bevételek (B8) 44 021 492 Finanszírozási kiadások (K9) 144 946 392

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8) : 406 569 527 K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  (K1+…+K9) : 406 569 527

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK 

MINDÖSSZESEN: (B - B818)
406 569 527

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN: (K - K915)
269 221 066

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN     (B - B8) :
362 548 035

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN     (K - K9) :
261 623 135

KIMUTATÁS
Gomba Község Önkormányzata 2017. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 



2017. évi költségvetési rendelet  7. melléklete

Megnevezés Eredeti/módosított  előirányzat

Asztali számítógép és 2 db szünetmentes tápegység 317 500   

Laptop akkumulátor 15 240   

Lamináló 7 620   

Kültéri lámpa 8 890   

Törölközők 49 530   

Futószőnyeg 19 050   

Homokozó takarók és árnyékolók 101 600   

Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 519 430

Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 127 000   

Kisértékű tárgyieszközök pótlása 152 400   

Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 279 400

önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége
1 881 549   

Szerver bővítés, külső winchester 231 140   

Telefon készülék beszerzés 40 640   

Hordozható számítógép beszerzés (gazdálkodási feladatok támogatása pályázat) 1 479 870   

ASP szakrendszerhez kártyaolvasó beszerzés 129 899   

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 8 450 720   

Egészségház napcellás kiserőmű telepítés és elektromos terv 1 950 720   

Ingatlan vásárlás Rákóczi u. 1. 6 500 000   

Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 2 623 065   

VP6.7.2.1 pályázat 219/2016. (XII. 15.) Kt-határozat alapján - módosított összeggel - útjavító 

eszköz és erőgép
2 623 065   

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000   

Sportöltöző kialakításának befejezése 9 500 000   

Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 22 455 334

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 254 164

Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0

Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotási és 

igazgatási tevékenysége
1 500 000   

I.világháborús emlékmű felújítás (saját forrás) 1 500 000   

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 69 417 260   

Patay J. utcai "Tündérlépcső" vis maior Ebr:322867 16 992 600   

Egészségház felújítás 13 841 591   

Ady E. u. 3. sz. előtti vis maior saját forrás Ebr.:346031 5 870 131   

719 hrsz (hivatal udvar) vis maior saját forrás Ebr:345395 499 338   

Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése 3 300 000   

Ady_Kölcsey utcai vis maior Ebr:290256 19 748 500   

Túristaház  létesítése Felsőfarkasdon 9 000 000   

óvodai felújítások, (tornaszoba szigetelés, WC elválasztó panel csere, belsőajtó csere) 165 100   

Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 8 000 000   

belterületi útfelújítás előkészítése (tervezés/önerő) 8 000 000   

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4 200 000   

Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 4 200 000   

Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 83 117 260

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 83 117 260

Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0

Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0

önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége
0   

Gombai Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása 0   

Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0

Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 106 371 424

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások



3. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai ülésére  

Tárgy:  Javaslat a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 18/2008. (V. 30.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   dr. Veres Ildikó aljegyző 

Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 

Iktatószám: …………./2017. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata a telkek és a telket körülvevő közterületek tisztán tartása 

vonatkozásában. 

 

Önkormányzatunk nem kevés erőfeszítést tesz arra, hogy településünk rendezett képet mutasson, 

felszólítjuk azon ingatlan tulajdonosokat, akik a ház előtti közterületet nem gondozzák, illetve 

gazos, rendezetlen a kertjük. Több alkalommal merült fel a tulajdonosok részéről, hogy saroktelek, 

vagy két utcára nyíló telek esetében ki gondozza az ingatlant körülölelő közterületet. 

 

Helyi rendeletünk 4.§. (2) bekezdésének a. pontja e vonatkozásban jelenleg úgy fogalmaz, hogy 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 

a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán tartásáról, 

gyomtalanításáról. 

 

Tekintettel arra, hogy ez a megfogalmazás folyamatos vitára ad okot az érintett ingatlan 

tulajdonosokkal, így a rendelet alábbi módosítását, kiegészítését javaslom: 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: 

a) a ház, vagy telek előtti, saroktelek esetén az ingatlant körülvevő, két utcára nyíló telek 

esetén minkét járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán tartásáról, 

gyomtalanításáról. 

 

Több olyan belterületi telek is található a községben, amely nem beépített, de gazos, gyomos és 

rendezetlen. A rendeletünk e vonatkozásban csak a beépített telkekre rendelt el kötelezést. Így a 

rendelet 4.§. (2) bekezdés c. pontjának az alábbiak szerinti módosítását javaslom: 

 

c) a beépített és beépítetlen telkek folyamatos tisztán-tartásáról, gyommentesítéséről. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjen.  

 

Gomba, 2017. szeptember 18. 

Tisztelettel: 

 Lehota Vilmos  

 polgármester 



 

 

 3. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

……/2017. (IX. ….) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló  

18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2017. szeptember ….-én 

megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember ……….. 

 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

    jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (XI. ….) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló  

18/2008. (V. 30.)) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében a köztisztaságról és környezetvédelemről 

szóló 18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. § Gomba Község Önkormányzatának a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 

18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdés a. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: 

a) a ház, vagy telek előtti, saroktelek esetén az ingatlant körülvevő, két utcára nyíló 

telek esetén minkét járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán tartásáról, 

gyomtalanításáról. 

 

2. § Gomba Község Önkormányzatának a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 

18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdés c. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

c) a beépített és beépítetlen telkek folyamatos tisztán-tartásáról, gyommentesítéséről. 

 

3. §.  E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetés napját követő napon hatályát 

veszti. 

 

Gomba, 2017. szeptember ….. 

 

     Lehota Vilmos   Kósa Erzsébet Anikó  

     polgármester      jegyző  

 

Kihirdetési záradék: 
  

A rendelet kihirdetése  

2017. szeptember   …… -én megtörtént. 
 

Gomba, 2017. szeptember …….. 

     Kósa Erzsébet Anikó  

        jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló  

18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet  

módosítására előterjesztett rendelettervezethez 

 
I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A módosítás arra irányul, hogy Gomba község rendezett képet mutasson.  

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 

A módosító rendeletnek környezeti és egészségi következményei vannak. A szép 

környezet, a gyommentesítés, a járdák rendeltetésszerű használata, a beépített és 

beépítetlen területek tisztántartsa minden lakónak érdekében áll. 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem jelent. 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 

Az alaprendelet módosítása az I/1. és I/2. pontban leírt előnyök érdekében indokolt.  

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei 

 A rendeletalkotás elmaradása jogkövetkezménnyel jár, tekintettel arra, hogy a 

rendeletalkotás hiányában a saroktelkek és a két utcára nyíló telek tulajdonosainak, 

használóinak, továbbá a beépített és beépítetlen telkek tulajdonosainak és használóinak  

felszólítása – megfelelő jogi háttér nélkül – eredménytelen. 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti 

feltételek rendelkezésre állnak.  
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a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló  

18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet  módosításához 

 

 

Általános indokolás 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztaságról és a 

környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletének módosítása azért vált szükségessé, mivel 

a sarok telkek és a két utcára nyíló telkek tulajdonosai, használói nem mutattak hajlandóságot az 

ingatlanjukat körülvevő közterület gondozására. Szükségessé vált a beépített és beépítetlen telkek 

tulajdonosainak felszólításának jogi alapját megteremteni, tekintettel arra, hogy több gondozatlan 

telek is található a községben, mely nemcsak a település rendezettségét rontja, de a 

gyomnövények, rágcsálók, kártevők elszaporodásában is szerepet játszhat. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

 

A rendelettervezet 1. §-a a saroktelkek és a két utcára nyíló telkek tisztántartásával és 

gondozásával bővült. 

 

  

2. §-hoz 

 

A rendelettervezet 2. §-a a beépített és beépítetlen területek gyom-mentesítésére és tisztán 

tartására kötelezi az ingatlan tulajdonosait és használóit. 

 

3. §-hoz 

 

A rendelettervezet 3. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
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Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2008. (V.30.) rendelete 

a köztisztaságról és a környezetvédelemről 2 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §. (1) bekezdésének 

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a köztisztaságról és a környezetvédelemről az 

alábbi rendeletet alkotja.  

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §  (1) A rendelet célja:  

  a) községünkben a köztisztaság, a környezetvédelem érvényesítése, ezáltal a 

község általános környezeti kultúrájának javítása, 

  b) olyan helyi szabályok megállapítása, melyek biztosíthatják a község 

köztisztaságával, környezetvédelmével összefüggő feladatok eredményes 

végrehajtását, 

  c) a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat megállapítása 

figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a 

településrendezési szempontokra. 

 (2) A környezeti kultúra fenntartása a lakosság fontos érdeke, azért annak 

előmozdításában mindenki köteles közreműködni. 

 

2. §  (1) A rendelet alkalmazásában közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan 

állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének 

megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 

magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott 

és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 

használhat; 

 (2) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit 

rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási 

szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja. 

 

A rendelet hatálya 

 

3. §  (1) A rendelet területi hatálya Gomba község közigazgatási területére terjed ki.  

 (2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén tartózkodó 

természetes személyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem 

rendelkező egyéb szervezetekre, továbbá valamennyi ingatlantulajdonosra és 

használóra. 

 (3)3  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a település területén lévő közterületekre, kivéve 

közutak vonatkozásában a nem közlekedési célú igénybevétel eseteit, melyekre 

vonatkozóan magasabb szintű jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket.   

 (4)  A rendelet alkalmazásában közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan 

magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki 

                                                 
2 Módosította a 29/2008. (X.31.) sz. rendelet A módosítás hatályba lépésének időpontja 2008. október 31. , 

továbbá a 13/2010. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet.  
3 Módosította a 29/2008. (X.31.) sz. rendelet 1. §-a   Hatályba lépése: 2008. október 31. 



számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként 

szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét. 

 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

 

4. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról 

a) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, 

használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) ha erre más jogszabály, vagy a 

tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi, köteles gondoskodni. 

b) az ingatlan tulajdonosának kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról 

való gondoskodás. 

  

(2)4 Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: 

a) a ház, vagy telek előtti, saroktelek esetén az ingatlant körülvevő, két utcára 

nyíló telek esetén minkét járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán 

tartásáról, gyomtalanításáról. 

 

b) hó eltakarításról, a síkosság megszüntetéséről, a megsüllyedt járdalapok 

felemeléséről, a lakóház előtti járdaszakaszon, 

c) a beépített és beépítetlen telkek folyamatos tisztán-tartásáról, 

gyommentesítéséről, 

d) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyeséséről. 

 (3) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi 

üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó- és 

síkosság-mentesítése mind nyitvatartási időben, mind pedig azon túl a használó, 

illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége.  

 (4) A közterületen tilos járművet mosni, továbbá olajcserét vagy más olyan 

tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. 

 (5) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől 

számított 3 munkanapon belül elszállítani. 

 

5. §  A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében a belterületen 

levő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek esetében az önkormányzat köteles a 

rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról 

gondoskodni. 

 

6. § (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított 

tartályokba szabad elhelyezni.  

 (2) A szeméttartályok kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata. 

 (3) A (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően az üzletek, vendéglátóegységek, 

elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztántartása az 

üzemeltető feladata.   

 

7. § (1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek a röplapok szétszóródásával keletkező 

hulladék eltakarításáról gondoskodni. 

 (2) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte, illetve 

elhelyeztette. Amennyiben kötelezett ennek a kötelezettségének nem tesz eleget 30 

                                                 
4 Módosította a …/2017. (IX…..) Ör. rendelet.  Hatályos: 2017. szeptember …. napjától. 
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napon belül, költségére az önkormányzat végezteti el a hirdetmények, plakátok 

eltávolítását. 

 

Közterület használata  

 

8. § (1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a 

rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet. 

 (2) A közterület-használati engedély kiadásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

közterületen lévő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon 

maradjanak és ne rongálódjanak. 

 (3) Az engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és 

költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is. 

 

9. § (1) A közterületek beszennyezése tilos.  

 (2) A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett a közterületen szemetet, 

hulladékot szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, 

kiengedni vagy eldobni tilos. 

 (3) Szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más 

elárusítóhely előtti járdaszakaszon és közterületen a szeszes ital fogyasztása tilos. 

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvények 

területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszes ital 

fogyasztás helye. 

 

 

Közterület-használati engedély 

 

10. §  A közterület rendeltetéstől eltérő használathoz engedély szükséges. 

 

11.§  (1) A közterület-használat ideje lehet 

  a) állandó jellegű (határidő nélkül) vagy, 

  b) ideiglenes jellegű – meghatározott idejű, illetőleg a meghatározott feltétel 

bekövetkeztéig tartó. 

 

12.§ Engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet annak rendeltetésétől eltérően kívánja 

használni. 

 

13.§ (1)5 Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épület, vagy 

más építmény elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati engedélyt az 

építési engedély birtokában lehet kiadni. 

 (2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata, építési munka végzésével 

kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az 

engedélyt az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell kérnie. 

 

14. § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

  a) az engedélyt kérő nevét, lakhelyét, illetőleg székhelyét, 

  b) a közterület használat célját, időtartamát, 

  c) a közterület használat helyének és mértékének pontos meghatározását 

                                                 
5 Módosította a 29/2008. (X.31.) sz. rendelet 2. §-a.    Hatályba lépése: 2008. október 31. 



  d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat 

tartalmát 

  e) külön jogszabályban előírt illetéket. 

 

15. §  Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a 

rendezési tervet, köztisztasági, továbbá a szakhatóságok által előírt követelményeket. 

 

 

 

 

16. §6 Előzetes szakhatósági véleményt kell beszerezni közterületen folytatni kívánt 

kereskedelmi, vendéglátóipari vállalkozói tevékenység folytatásához. 

 

17. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

  a)  az engedélyes nevét, lakhelyét (székhelyét), 

  b)  a közterület-használat célját, időtartamát, a terület helyét, mértékét, 

  c)  az engedélyező eljárásban közreműködő szakhatósági hozzájárulásban foglalt 

előírásokat, 

  d) az engedély megszüntetése, vagy vissza-vonása esetén az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. 

   e) az igénybe vett terület tisztán tartására, a környezet megóvására vonatkozó 

felszólítást, 

  f) az engedélyes kártalanítási igényeinek kizárását, 

  g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség illetőleg a fizetés határidejét és 

módját. 

 

18. § (1) Az engedély meghatározott idő elteltéig, megállapított feltétel bekövetkeztéig, 

vagy visszavonásig érvényes. 

 (2) Meghatározott időre szóló engedély érvénye, az engedélyesnek az engedélyezett 

időtartama lejárta előtt, legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbító, 

illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. 

 (3) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági 

feladatokat a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 

 

19. § (1) A közterület-használati engedély megszűnik az engedélyben foglalt határidő 

elteltével, vagy visszavonással. 

 (2) A közterület-használati engedély közérdekből bármikor visszavonható. 

 (3) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem engedélyezett 

célra és mértékben használja, díjfizetési kötelezettségének felszólítása ellenére 

nem tesz eleget. 

 (4) A közterületnek közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli 

használata esetén a használó – a hatóság felhívására – köteles a használatot 

megszüntetni és az eredeti állapotot helyreállítani. 

 

Mozgóbolt üzemeltetése 

 

19/A.§ 7 (1) Mozgóboltot üzemeltetni kizárólag közterület-használati engedély birtokában 

lehet. 

                                                 
6 Módosította a 13/2010. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályba lépésének ideje: 2010. július 1.  
7 Megállapította a 9/2014. (III. 20.) ör. rendelet 1. §-a. Hatályba lépésének ideje: 2014. március 22. 



     (2) A mozgóbolt hangjelzéssel nem hirdetheti tevékenységét 

a) valamennyi naptári napon este 21 órától másnap reggel 7 óráig, 

b) valamennyi naptári napon - kivéve a vasár- és ünnepnapokat - 12 órától 15 

óra 30 percig, 

c) vasár- és ünnepnapokon 10 óra 30 perctől 15 óra 30 percig. 

 

 (3) A (2) bekezdésen kívül meghatározott időtartamon kívül a mozgóbolt üzemeltetője 

5 percenként egyszer legfeljebb 5 másodpercig kíméletes hangjelzést alkalmazhat.  

 (4) A mozgóbolt által végzett tevékenység gyakorisága után – az 1. számú 

mellékletben meghatározottak szerint – havi díjat kell fizetni.  

 

Közterület-használati díj 

 

20. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 

 (2)8 A közterület-használati díj mértékét a képviselő-testület e rendelet 1. sz. 

mellékletében határozza meg. 

 

„A közterületek felbontása, a közúton folyó munkák, 

valamint a közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól9 

 

20/A. §10 (1) Közútkezelői hozzájárulást kell beszerezni a Gomba község közigazgatási 

területén ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott helyi 

közutakon, valamint az azok részét képező járdákon és gyalogutakon közműépítés, 

javítás miatt útbontási munkálatok megkezdése előtt a közmű, a távközlési vezeték 

vagy csővezeték halasztást nem tűrő javítási munkálatainak esetét, vagy elemi 

csapás esetét kivéve. 

 (2)  A halasztást nem tűrő javítási munka vagy elemi csapás bekövetkezése miatt 

önkormányzati tulajdonban lévő közterületet érintő közművek felbontását, 

javítását, helyreállítását a közszolgáltató köteles a kárfelméréssel egy időben, vagy 

az azt követő első munkanapon a közterület tulajdonosának írásban bejelenteni. 

 (3) Gomba község közigazgatási területén közútkezelői hozzájárulás - az ingatlan-

nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott helyi közutakon, 

valamint az azok részét képező járdákon és gyalogutakon közműépítés miatt 

útbontási, a közmű, a távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő 

kijavítási munkálatainak esetét, vagy elemi csapás esetét kivéve - csak különösen 

indokolt esetben adható. 

 (4) Téli – november 15-től március 15-ig terjedő – időszakban a közutak területén 

nyomvonalas bontással járó közműépítési munka végzéséhez a közútkezelői 

hozzájárulás kiadása megtagadható, ha a burkolat helyreállítása az időjárás miatt 

nem biztosítható. Amennyiben a téli időjárás miatt a burkolat helyreállítása előre 

láthatóan nem biztosítható, úgy a közút burkolata csak rendkívül indokolt esetben, 

a közmű, távközlési vezeték halasztást nem tűrő kijavítása, vagy elemi csapás 

miatt bontható meg. 

 (5) A közműépítés miatt útbontási, a közmű, a távközlési vezeték vagy csővezeték 

halasztást nem tűrő kijavítási munkálatait végző közszolgáltató számára a 

kivitelezőre vonatkozó előírások maradéktalan betartása kötelező. 

                                                 
8 Módosította a 29/2008. (X.31.) sz. rendelet 4. §-a            Hatályba lépésének ideje: 2008. október 31. 
9 Megállapította a 13/2010. (VI.25.) sz. rendelet 2. §-a 
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 (6) Újabb közterület megbontásához a közútkezelői hozzájárulás kiadása 

megtagadható: 

a) ha a kivitelező nem megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, míg a 

folyamatban lévő munkák üteme az elvárható mértéket el nem éri; 

b) ha a kivitelezőnek elmaradása van a munkaterületek helyreállításában 

(betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés, stb.), mindaddig, míg a 

munkaterületeket helyre nem állítja; 

 

c) ha a kivitelező a közút kezelőjétől felszólítást kapott valamely korábbi, vagy 

jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, 

javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására 

vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem 

teljesíti; 

d) ha a kivitelező engedély nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az 

engedély nélküli közterület-használat fennáll. 

 

20/B. 11 § 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, gyalogút, járda, parkoló, 

térburkolat, bontásához közútkezelői hozzájárulás csak rendkívül indokolt esetben 

adható, helyreállítása az eredetivel megegyező rétegrendben és burkolattal 

lehetséges. 

 

20/C. 12 § (1) A kivitelező a közút végleges helyreállításáig a megbontott útterületet köteles 

karbantartani, a visszaépíthető burkolókövet,szegélykövet köteles úgy elhelyezni, 

hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása a közlekedés 

zavarása nélkül nem oldható meg, a kivitelező köteles azt azonnal elszállítani. 

 (2)  A helyreállításhoz fel nem használható, de újrahasznosítható bontott anyagokat 

fajtánként szakszerűen szét kell válogatni és a burkolóanyagot, burkolókövet, 

szegélykövet, egyéb úttartozékot megtisztítva, a mart aszfaltot elkülönítve a helyi 

közút kezelője által kijelölt helyre kell szállítani. 

 (3)  A közút nem közlekedési célú igénybe vételét a közműépítési, rekonstrukciós 

munkák végzése érdekében szükséges legrövidebb időtartamra lehet csak 

fenntartani, a munkák befejezését követően a közutat haladéktalanul véglegesen 

helyre kell állítani, és a forgalom számára mielőbb vissza kell adni. 

 (4)  A végleges helyreállítás akadálya esetén a közműépítési, rekonstrukciós munkák 

befejezését követően a közutat a végleges helyreállításáig a forgalmi terhelésnek 

leginkább megfelelő módon ideiglenes jelleggel helyre kell állítani. Az ideiglenes 

helyreállításnak a biztonságos közlekedés érdekében szükséges fenntartásáról a 

végleges helyreállításig a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

 (5) A közút végleges helyreállítását az eredetivel megegyező, vagy azzal egyenértékű 

pályaszerkezettel (rétegrendben) kell végezni. Belterületi szilárd burkolatú helyi 

közút úttestén a meglévő kopóréteget az útszegélyig, ennek hiányában az útpálya 

széléig fel kell szedni és a munkaárok szélétől 0,5 m átlapolással egységes 

(burkolatszéllel párhuzamos) kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok 

szélességétől. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a 

forgalmi sáv 50 %-át, akkor a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni. 

 (6) A földmű terhelhetőségét a kivitelezőnek 0,4 m-es rétegenként tömörítéssel kell 

biztosítani. A helyreállítás után a garanciális kötelezettség a kivitelezőt terheli. Az 

                                                 
11 Megállapította a 13/2010. (VI.25.) sz. rendelet 2. §-a  Hatályba lépése: 2010. július 1. 
12 Megállapította a 13/2010. (VI.25.) sz. rendelet 2. §-a  Hatályba lépése: 2010. július 1. 



épített közmű nyomvonalán a kötelező szavatosság a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírások leghosszabb időtartamáig áll fenn. 

 

20/D. 13 § (1) A 20/A - 20/D §-okban foglalt előírások betartását a helyi közút kezelője 

ellenőrzi. 

 

 

 (2) A kivitelező köteles az ellenőrzést tűrni és engedélyét (vagy annak másolatát) 

halasztást nem tűrő javítási munka vagy elemi csapás esetén a munkálatokra 

vonatkozó bejelentést (vagy annak másolatát) a kivitelezés helyszínén tartani, 

valamint azt kérésre bemutatni. 

 (3)  Az ellenőrzés kiterjedhet: 

a) a jogosultság vizsgálatára; 

b) a munkálatok végzéséhez előírt feltételek és technológiák betartására, beleértve 

az érintett közterületi rész, illetve közvetlen környezete tisztántartására 

vonatkozó kötelezettséget is; 

c) a munkálatok végzésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására 

d) a munkálatok befejezésekor az eredeti felszíni állapot helyreállításának 

kötelezettségére; 

e) légvezetékes rendszer földkábeles hálózatra átépítésénél a használaton kívülivé 

vált oszlopok, szerelvények bontásának ellenőrzésére. 

 (4)  Az ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi intézkedések tehetők:  

a) felszólítás az előírások betartására,  

b) felszólítás átépítésre, bontásra, az eredeti állapot helyreállítására,  

c) jogosultság visszavonása. 

 (5)  Amennyiben a kivitelező a felszólításban megjelölt határidőre sem tesz eleget, úgy 

az önkormányzat az átépítést vagy az elbontást és helyreállítást a kivitelező, 

költségére elvégezteti. 

 (6) Amennyiben a kivitelező a helyreállítási kötelezettségét elmulasztja, a mulasztás 

miatt bekövetkezett károkért teljes kártérítési felelősséget visel. 

 

20/E. 14 §   A 20/A § (2) bekezdése alapján bejelentett munkavégzés esetén is kötelezően 

alkalmazni kell a 20/C. és 20/D §-ok rendelkezéseit, a munkavégzésre is 

érvényesek a   20/C. §-ban meghatározott garanciális és szavatossági szabályok.” 

 

Csapadékvíz-elvezetés 
 

21. § (1) A járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztán tartása minden esetben 

az ingatlan tulajdonosának, vagy a tulajdonossal kötött szerződésben vállalt 

kötelezettsége esetén a használónak a kötelessége. 

 (2)15 Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az ingatlant érintő, vagy azon 

átfolyó patakmedret, az ingatlan előtti árkot szükség szerint tisztítani és a víz 

szabad folyását biztosítani. 

 (3)16 17  Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről, az 

ingatlanról és az ingatlan előtti útról lefolyó esővíz, hólé korlátozás nélkül az 

                                                 
13 Megállapította a 13/2010. (VI.25.) sz. rendelet 2. §-a  Hatályba lépése: 2010. július 1. 
14 Megállapította a 13/2010. (VI.25.) sz. rendelet 2. §-a  Hatályba lépése: 2010. július 1. 
15 Módosította a 29/2008. (X.31.) sz. rendelet 5. §-a         Hatályba lépésének ideje: 2008. október 31. 
16 Módosította a 29/2008. (X.31.) sz. rendelet 5. §-a         Hatályba lépésének ideje: 2008. október 31. 



árokba, vízfolyásba elfolyhasson. A csapadékvíznek a településen üzemeltetett 

szennyvízcsatorna-hálózatba juttatása tilos.  

 (4) Eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot a patakba vagy vízelvezető 

árokba helyezni tilos. 

 

„21/A. 18 § (1)  A szennyvíz-csatornahálózatba csapadékvizet vezető a Gomba Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által megállapított 

közüzemi díjakról szóló 15/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendeletével 

(továbbiakban: díjrendelet) megállapított csatornahasználati díjon túl pótdíjat 

köteles fizetni. A pótdíjat, továbbá a pótdíj alapját képező csapadékvíz 

mennyiségét a szolgáltató köteles megállapítani és kivetni. A pótdíj mértékét a díj 

rendelet határozza meg.  

 (2) A pótdíj megállapítására jogalapot teremtő csatornahálózatba vezetett csapadékvíz 

mennyiség meghatározásának alapjaként az éves mértéket a csatornahasználati díj 

időarányos meghatározása érdekében a közmű üzemeltetője állapítja meg úgy, 

hogy a KSH által a tárgyévet megelőző évben területre nyilvántartott csapadékvíz 

mennyiségének 80 %-át megszorozza annak a területnek a nagyságával, amelyről a 

csapadékvíz a szennyvíz-csatornahálózatba került. Az egy havi csapadékvíz 

mennyiség az így meghatározott éves csapadék mértékének 1/12 része.  

 (3) A szennyvíz-csatornahálózatba került csapadékvíz mennyiségét meghatározó 

terület megállapításánál figyelembe kell venni az épülettel, építménnyel fedett 

terület nagyságát, továbbá az ingatlannak a vízzáró burkolattal ellátott 

területrészét, melyekről a csapadékvíznek a szennyvíz-csatornahálózatba történő 

bevezetése megvalósult.  

 (4) A pótdíj alapját képező csatornahasználati díj megfizetését a közmű üzemeltetője 

2011. március 31-ig a rendelet hatályba lépésétől a pótdíj megállapításának 

időpontjáig írja elő. 2011. április 1-től a közmű üzemeltetőjének a 

csatornahasználati díj visszamenőleges megállapítására 6 hónapos időtartamra van 

lehetősége.   

 (5) A szennyvízcsatornába történő csapadékvíz bevezetését a szolgáltató írásbeli 

felszólítása alapján azonnal, de legkésőbb 3 napon belül meg kell szüntetni. 

Amennyiben a közszolgáltató által tértivevényes küldeményként megküldött 

írásbeli felszólítása átvételétől számított 15 napon belül a csapadékvíz szennyvíz-

csatornába történő bevezetésének megszüntetésére nem kerül sor, a szolgáltató 

köteles Gomba község jegyzőjénél szabálysértési feljelentést tenni. 

 

Közterületen tárolt, üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen  

járművekkel kapcsolatos eljárás19 
 

22. § (1) Közterületen üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet 30 napon túl 

tárolni tilos. 

 (2) A közterületen az (1) bekezdésben foglaltak megszegésével tárolt járművet a 

rendőrhatóság vagy a közút kezelője - a tulajdonos költségére – eltávolíthatja. 

 (3) Az önkormányzat kezelésében lévő út esetén intézkedésre a képviselő-testület 

átruházott hatáskörében a  polgármester jogosult. 

 

                                                                                                                                                         
17 A bekezdés második mondatát beiktatta a egállapította a 13/2010. (VI.25.) sz. rendelet 3. § -a   Hatályba 

lépése: 2010. október 1. 
18 Megállapította a 13/2010. (VI.25.) sz. rendelet 4. §-a  Hatályba lépése: 2010. október 1. 
19 A címet módosította a 29/2008. (X.31.) sz. rendelet 6. §-a    Hatályos 2008. október 31-től. 



Avar és kerti hulladék égetése 
 

23. §   A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. 
 

24. §  (1) Avart és kerti hulladékot csak kis mennyiségben, száraz állapotban, jól kialakított 

tűzrakó helyen és telken szabad égetni, úgy, hogy az az emberi egészséget és a 

környezetet ne károsítsa, az égetése, hősugárzása kárt ne okozzon. 

 (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot (PVC, veszélyes hulladék stb.) 

 (3)20 Tilos az égetés, kivéve keddi és pénteki munkanapokon. Amennyiben a kedd vagy 

a péntek nem munkanap, úgy az égetés azon a napon is tilos. Az égetés 

szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett 

végezhető 18 óráig. Az égetés időtartama nem haladhatja meg alkalmanként a 2 

órát. 

 (4) Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

25. § (1) Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanás veszélyt ne jelenthessen. 

 (2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem 

szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

 (3) A tüzet úgy kell lokalizálni, hogy az teljesen mentes legyen a füstölgéstől, a tűz 

helyét, ha az nem tűzrakó helyen történik, földdel le kell fedni. 

 (4) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

 

Állati hullákkal kapcsolatos szabály 

 

26. § Az elhullott állat tulajdonosának kötelezettsége, hogy a tetemet engedélyezett 

állatihulladék-gyűjtő helyre elszállíttassa. 

 

Szabálysértési rendelkezések21 

 

27. § 22 

 

28. § 23 

 

29. § A szabálysértések tetten ért elkövetőivel szemben kiszabható helyszíni bírság háromezer 

forinttól harmincezer forintig terjedhet.  

 

Záró rendelkezések 

 

30. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Gomba Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 18/2003. 

                                                 
20 Módosította a 32/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. december 18 -tól.  
21 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (IV.13.) sz. önkormányzati rendelet 7. § -a  Hatályba lépése: 2012.06.01. 
22 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (IV.13.) sz. önkormányzati rendelet 7. § -a  Hatályba lépése: 2012.06.01. 
23 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (IV.13.) sz. önkormányzati rendelet 7. §-a  Hatályba lépése: 2012.06.01. 



(XI.26.) sz. rendelete, az ennek módosítását tartalmazó 22/2004. (XI.25.) sz. 

rendelete hatályát veszti. 

 

Gomba, 2008. május 29. 

 

      Lehota Vilmos sk.  Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         polgármester     jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetése 

2008. május 30-án, 

egységes szerkezetbe foglalása 

2017. szeptember …..-án megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember ….. 

 

       Kósa Erzsébet Anikó  

        jegyző 

 

törölt: 4. május 30

törölt: 14. május 30.



 

 

1. sz. melléklet24,25 

a 18/2008. (V.30.) sz. rendelethez 

Gomba Község közigazgatási területén megállapított közterület-használati díjak 

 

Megnevezés Összeg 

1 közterületbe 10 cm-en túl benyúló  

a) homlokzat, portál, kirakatszekrény 1.700.- Ft/év 

b) előtető 1.700.- Ft/m2/év 

c) ollós ponyvatető  ingyenes 

2 árusító- és egyéb fülke 1.700.-Ft/m2/hó 

3 

mozgatható árusító állvány (Polgármester  

helykijelölése szerint, minimum egy hónap 

időtartamra adott engedélye alapján 

a) első m2 1.600.- Ft/m2/hó 

b) második m2 1.400.- Ft/m2/hó 

c) harmadik és minden további m2 1.200.- Ft/m2/hó 

4 

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag-tárolás 

lakásépítésnél            (felújítás, javítás is) a közterület használatba-

vételi engedély átvételétől számított 31. naptári naptól 

300.- Ft/m2/hó 

5 építési törmelék, sitt ömlesztett tárolása  300.- Ft/m2/nap 

6 építési anyag tároló konténer 500.- Ft/db/nap 

7 
alkalmi és mozgó árusítás (Polgármester egyedi engedélye alapján, 

rendezvényhez kapcsolódóan, helykijelölés szerint) 
1.800.- Ft/m2/alkalom 

8 
Üzleti célú művészeti/mutatványos tevékenység a Kenyeres-kertben  

(eseti megállapodás szerint, de legalább ezzel a díjtétellel)  
24.000.- Ft/nap 

9 
Vendéglátást/ kereskedelmi tevékenységet  

kiegészítő berendezések kihelyezése az üzlet elé   

a) 2 m2-ig 1.000.- Ft/m2/hó  

b) harmadik és minden további m2 800.- Ft/m2/hó 

10 
fák és zöldterületek védelmét szolgáló tárgyakat elhelyezni, edényes 

élődísznövényt elhelyezni  
ingyenes 

11 Mozgóbolt (tevékenység gyakorisága szerint)  

Havi egyszeri árusítás 

esetén 2.000,- Ft/ hó 

Havi 2, vagy több, de 

legfeljebb 10 alkalommal 

történő árusítás esetén 

5.000,- Ft/hó 

Havi 11 vagy annál több 

alkalommal történő 

árusítás esetén 10.000,- 

Ft/hó 

                                                 
24 Megállapította a 29./2008. (X.31.) sz. rendelet 7. §-a Hatályba lépésének időpontja: 2008. október 31. 
25 Megállapította a 15/2014. (V. 30.) ör. rendelet 1. §-a. Hatályba lépésének ideje: 2014. május 30. 

 

formázott: Automatikus sorszámozás + Szint: 7 + Számozás
stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt +
Igazítás:  9,5 cm + Behúzás:  10,14 cm



 



 

- 1 - 

 

4. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai nyilvános ülésére  

Tárgy:  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Előterjesztő:  Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:   dr. Veres Ildikó aljegyző 

Iktatószám: ………/2017. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 28/2008. (V.30.) helyi rendelet módosítására 

tekintettel szükségessé vált a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) módosítása, mely alapján a szankcionálható magatartások köre bővült a 

lentiekben – dőlt betűvel – szedett rendelkezésekkel: 

 

Az Ör. 14. §-ának a) pontja az aláhúzott szövegezéssel egészülhet ki a rendeletmódosítás 

után:  

 

14.§. Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki Gomba 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és a környezetvédelemről 

szóló 18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet szabályait megszegve  

a. nem gondoskodik  

aa)  a ház, vagy telek előtti, saroktelek esetén az ingatlant körülvevő, két utcára 

nyíló telek esetén minkét járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán 

tartásáról, gyomtalanításáról. 

ab) a hó eltakarításról, a síkosság megszüntetéséről, a megsüllyedt járdalapok 

felemeléséről, a lakóház előtti járdaszakaszon, 

ac) a beépített és beépítetlen telkek folyamatos tisztán-tartásáról, 

gyommentesítéséről, 

ad)  az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyeséséről, 

 

A fentiekre tekintettel a módosító rendelet tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoltam 

Képviselőtársaim részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet alapján a 

módosító rendelet megalkotását támogatni szíveskedjen.  
 

Gomba, 2017. szeptember 18. 

 

Tisztelettel: 

         Lehota Vilmos sk. 

          polgármester 

 



 

 

4. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2017. (IX…...) önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló  

a 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2017. szeptember  ….. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember  … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (IX. ….) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttéslés alapvető szabályairól és ezel elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közösségi együttéslés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezmélnyeiről 

szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. §  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásnak 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 14. §-ának a. 

pont aa) és ac) alponjtai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

aa)  a ház, vagy telek előtti, saroktelek esetén az ingatlant körülvevő, két utcára 

nyíló telek esetén minkét járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán 

tartásáról, gyomtalanításáról. 

ac) a beépített és beépítetlen telkek folyamatos tisztán-tartásáról, 

gyommentesítéséről, 

.  

2. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Gomba, 2017. szeptember 28. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2017. szeptember ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember  …… 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításának 

tervezetéhez 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A rendelettervezet társadalmi hatását a közösségi együttélés alapvető szabályainak és 

azok jogkövetkezményeinek törvényi felhatalmazás alapján megalkotott 

szabályozásával fejti ki. Költségvetési hatása a rendelettervezet előterjesztésének 

időpontjában azonos tárgykörben hatályos önkormányzati rendelethez viszonyítva nem 

számottevő. 
 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A megalkotásra javasolt rendeletnek környezeti és egészségi következménye van. 
 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A rendelettervezet a hatályos rendelethez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem 

eredményez.  
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeinek megalkotása fontos és szükséges eleme az emberek közötti 

együttélésnek. A helyi rendelkezések pontosítása elősegíti az egyértelmű 

jogalkalmazást.  
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti következményekkel nem jár. 

Megalkotása jogalkalmazási szempontból indokolt.  

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 



 

4 

 

INDOKOLÁS 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX. 24.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör), mely szabályozza a közösségi együttélés 

alapvető szabályait és ezek elmulasztásának következményeit.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

 

Szükségessé volt a szabályozást pontosítani a tekintetben, hogy saroktelek esetén a telket 

körülvevő zölterületet, két utcára nyíló telek esetén minden érintett utcarészt köteles a 

tulajdonos vagy a használó gondozni, gyommentesíteni. Továbbá a beépített ingatlan 

tulajdonosai is kötelesek a telküket gondozni, mely szabályozás kiegészült azzal, hogy 

beépítetlen ingatlan tulajdonosaira is kiterjesztésre került ezt a kötelezettség. 

2. §-hoz  

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 



 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

 

 

/Egységes szerkezetben a 17/2016. (X. 21.) és a …../2017. (XI. …) önkormányzati rendelettel./ 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 24-én, 

egységes szerkezetbe foglalása  

2017. szeptember ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember …… 

 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

    jegyző 

törölt: 6

törölt: október 21

törölt: 201

törölt: 6. október 21.
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Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeletet alkotja: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre, jogi személyre 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Gomba közigazgatási területén e 

rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. 

 

2. § (1)  E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a 

tevékenység vagy mulasztás, illetve jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló 

magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti, és amelyet Gomba Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletében közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartásnak minősít. 

 (2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 

magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy a 

tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály 

közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

 

2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők rendjének megszegése 

 

3. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sérti az a temetkezési szolgáltató, aki a ravatalozást a 

temetési hely mellett valósítja meg. 

 

4. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a köztemetőben 

úgy végez munkát, hogy 

a. a köztemető üzemeltetőjének engedélyét nem szerzi be, 

b. az sérti a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, 

c. az akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását, vagy 

d. a munkavégzés befejezését követően az eredeti állapotot nem állítja vissza. 

e. a köztemetőben vállalkozásszerűen végzett tevékenység során a szomszédos temetési 

hely eredeti állapotát megváltoztatja, vagy a tevékenység ideje alatt a szomszédos 

temetési helyek látogatását akadályozza. 

 

(2)  Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki 

a. a köztemető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési 

tevékenységet végez, tüzet rak, 
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b. a köztemetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot visz be,  

c. temetőbe - a temetkezési szolgáltató, és engedéllyel rendelkező kivételével - 

gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral behajt, és ott közlekedik, 

d. a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott 

síremléket helyez el, 

e. a köztemető területén hulladékot nem az arra kijelölt helyen helyez el, 

f. a köztemetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot helyez 

el, 

g. a köztemetőben sírhelyeket kifalaz, kibetonoz. 

 

 

3. A helyi környezet védelmére vonatkozó szabályok megszegése 

 

5. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a Gomba-patakba 

háztartási folyékony hulladékot, vagy hígtrágyát vezet, vagy a patakmederbe bármilyen 

műtárgyat elhelyez, a patakmederbe és annak jobb és bal partjától számított 5-5 méterre 

háztartási szilárd hulladékot, lomhulladékot, építési törmeléket helyez el.  

 

6. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki 

a. olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot – 

háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 

tűz és robbanásveszélyes anyagot – tartalmaz, 

b. a szabadban ipari eredetű, vagy kommunális hulladékot éget. 

 

7. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki avart és kerti 

hulladékot közterületen, vagy olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy az 

emberi egészséget veszélyezteti, illetve nem az önkormányzat rendeletében meghatározott 

napokon és időszakban végzi.  

8. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki  

a. nem gondoskodik az ingatlanon keletkező valamennyi hulladék helyi közszolgáltatás 

igénybevétele útján történő elhelyezéséről, 

b. a közszolgáltató felé nem az önkormányzat rendeletében meghatározott – háztartásban élők 

száma szerinti - űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt jelenti be, 

c. nem gondoskodik a szükséges gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal a 

gyűjtőedénye tisztításáról, fertőtlenítéséről. 

 

9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki az az ingatlan 

tulajdonos, vagy használó, aki belterületi ingatlanán hulladék tárolásával a rovarok, rágcsálók 

elszaporodását elősegíti, 

 

4. Közterületek rendjének megszegése 

 

10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki ingatlan házszámát, 

vagy házszám hiányában helyrajzi számát a közterületről jól látható módon nem tünteti fel. 
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11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki közterületen vagy a 

község külterületén hulladékot rak le, vagy tárol.  

 

12. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki új létesítmény vagy új 

funkció létrehozása következtében a meglévő várakozóhelyet megszüntet, és nem gondoskodik, 

annak azonos számú és típusú pótlásáról vagy megváltásáról.  

 

13. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki Gomba Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról 

szóló 6/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet szabályait megszegve nem szerzi be a 

közútkezelői hozzájárulást. 

 

14. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki Gomba Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 

18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet szabályait megszegve  

a. nem gondoskodik  

aa)1  a ház, vagy telek előtti, saroktelek esetén az ingatlant körülvevő, két utcára nyíló 

telek esetén minkét járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztán tartásáról, 

gyomtalanításáról. 

ab) a hó eltakarításról, a síkosság megszüntetéséről, a megsüllyedt járdalapok 

felemeléséről, a lakóház előtti járdaszakaszon, 

ac)2 a beépített és beépítetlen telkek folyamatos tisztán-tartásáról, gyommentesítéséről, 

ad)  az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, 

b.  közterületen járművet mos, továbbá olajcserét vagy más olyan tevékenységet végez, amely 

szennyeződést okoz, 

c. nem szerzi be a közterület rendeltetéstől eltérő használatához szükséges engedélyt, 

d. megszegi a mozgóbolt üzemeltetésére vonatkozó előírásokat és tevékenységét 

hangjelzéssel hirdeti valamennyi naptári napon este 21 órától másnap reggel 7 óráig, és 

valamennyi naptári napon - kivéve a vasár- és ünnepnapokat - 12 órától 15 óra 30 percig, 

továbbá  vasár- és ünnepnapokon 10 óra 30 perctől 15 óra 30 percig. 

 

15. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki 

a. közterületen és zöldfelületen olyan tevékenységet folytat, vagy olyan magatartást tanúsít, 

amely mások nyugalmát, pihenését zavarja, 

b. a közterületen ültetett lágy szárú növényeket engedély nélkül letépi, fák, bokrok ágait, 

gallyait tördeli, csonkítja, közterületen fás szárú növényt engedély nélkül kivág, 

c. az élő fákon hirdet, reklámhordozót függeszt ki, 

d. a Kenyeres-kertben gépjárművel a zöldterületen – kivéve a községi rendezvények esetén 

parkolásra kijelölt területeket – közlekedik, parkol,  

e. az idejétmúlt hirdetményt, plakátot hatósági felszólítás után sem távolítja el, 

f. alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti 

össze, 

g. a közterületi játszótéren a gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket 

rendeltetésellenes módon veszi igénybe, 

                                                           
1 Módosította a …/2017. (IX….) Ör. rendelet.   Hatályos: 2017. szeptember …..napjától. 
2 Kiegészítette a …./2017. (IX…..) Ör. rendelet.   Hatályos: 2017. szeptember …..napjától. 

formázott: Behúzás: Bal:  1,75 cm, Függő:  1 cm,  Nincs
felsorolás vagy számozás, Elválasztással

formázott: Betűtípus: 12 pt, Nem Dőlt

törölt: a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes 

területének tisztán tartásáról, gyomtalanításáról,¶



 

 5 

h. közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás 

nélkül vesz igénybe, 

 

 

 

5. Az állattartás szabályainak megszegése 

 

16. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki megszegi Gomba 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 

rendeletének előírásait és 

a. közterületen haszonállatot tart és legeltet, oda felügyelet nélkül kienged, 

b. bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, 

c. 3 ingatlanon szabadon tartott eb esetén a kerítés nem akadályozza meg az ebnek a 

közterületre való kijutását, a kerítés résén történő kiharapását, és az ebnek a szomszédos 

ingatlanokra történő átjutását, 

d. az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó előírásokat megszegi, 

 

 

6. Eljárási szabályok és jogkövetkezmények 

 

 

17. § (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás 

lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre 

ruházza át. 

  (2)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági 

eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely szervezet 

vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is. 

 (3)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás 

lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. 

 (4)  Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására 

eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától 

számított harminc nap, vagy az elkövetéstől számított hat hónap eltelt. A hat hónapos 

határidő kezdő napja 

a. az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, 

b. jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 

 

  (5)  A 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel (továbbiakban: fiatalkorú) 

szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet 

kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel 

nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja. 

 

                                                           
3 Módosította a 17/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1.§-a  Hatályba lépése: 2016. október 22. napja 
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18. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő 

elkövetővel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer 

forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 (2)   A kiszabásra kerülő helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság mértékének meghatározása 

az eset összes körülményének figyelembevételével történik. 

 (3)  A helyszíni bírságot és a közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 15 napon belül kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. 

 (4) A figyelmeztetés alkalmazásával a hatáskör gyakorlója, vagy a nevében eljáró személy 

(szerv) felhívja a közösségi együttélés alapvető szabályát megsértő elkövető figyelmét, 

hogy a jövőben tartózkodjon a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésétől. 

 

19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági 

eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján, hivatalból indul. 

 

20. § A közigazgatási hatósági eljárás 

a. valamely cselekménnyel megvalósuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait 

sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható 

meg. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

21. § (1)  Ez a rendelet 2015. október 19. napján lép hatályba. 

 (2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

 

Gomba, 2015. szeptember 23. 

 

 

     Lehota Vilmos sk.   Kósa Erzsébet Anikó sk. 

     polgármester     jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 24-én, 

egységes szerkezetbe foglalása  

2017. szeptember ….-én megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember ….. 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

    jegyző 

formázott: Sorkizárt, Behúzás: Bal:  1,12 cm, Automatikus
sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: a, b, c, … +
Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás:  3,47 cm
+ Behúzás:  4,11 cm

törölt: ¶

törölt: 6

törölt: október 21

törölt: 6. október 21

törölt: ¶



5. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28–i ülésére  

 

 

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti és vállalkozási tervének 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Iktatószám: G/1020/2017. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2017. (II.09.) és a 32/2017. 

(II.09.) számú határozataival elfogadta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti, valamint 

vállalkozási terveit. A 2016 decemberében elfogadott munkaterv júniusban és szeptemberben 

is tájékoztatni szükséges a Képviselő-testületet a Kft. gazdálkodásáról. A júniusi 

tájékoztatóhoz a 2017. év 1-5 havi adatai álltak rendelkezésre, most az 1-8 havi 

gazdálkodásról tudunk beszámolni.  

 

Az év kétharmadának teljesítése után elmondható, hogy az üzleti terv bevételi és kiadási 

oldala időarányosan teljesül, de akad az időarányos feletti bevételi teljesítmény. Egyedül a 

Főzőkonyha részlegénél nincs meg az éves bevételi terv kétharmada, de ez a részleg 

szezonális jellegzetessége miatt érthető. A bevételek között az időarányosan járó 

önkormányzati támogatást maradéktalanul figyelembe vettük, viszont a számviteli alapon 

szereplő támogatási bevétel háromhavi átutalása elmaradt a rendkívüli támogatás 

megérkezése előtt. Likviditási problémát a tavaly realizált eredmény miatt szeptemberig nem 

jelzett a Kft, de szeptemberben már elindult a hiányzó átutalások pótlása. 

Az igazgatási részleg önálló árbevétellel nem rendelkezik, időarányos bevételi és kiadási 

szintet tart a részleg. 

A községgazdálkodási, üzemeltetési részleg bevételei között szerepel egy külső 

támogatás is, amely az még mindig legnagyobb összegű gombai adófizető 1,5 millió 

forintos egyszeri támogatása, de még a támogatás nélkül is az időarányos teljesítés felett 

van bevételeivel a részleg. A kiadási teljesítés az időarányos mérték alatt marad. 2017. 

június 1-től feltöltött létszám augusztus végén ismét megürült, mivel a részleg vezetője 

visszatért előző foglalkozásához. A részleg gépjárműve karosszéria problémák miatt 

üzemképtelenné vált, gazdaságosan nem javítható, cseréje indokolt. A külső támogatás 

összegét a Kft. egy szállító jármű beszerzésére szándékozik fordítani, hogy az őszi-téli 

feladatokat már el tudja látni.  

A főzőkonyhai részleg időarányos alatti bevételi és kiadási teljesítési adatai a nevelési 

évhez igazodó sajátosságokat mutatja, de a pozitív eredmény a nyári szabadságolási 

időszakban sem olvadt el. 
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A tanyagondnoki részleg támogatási bevételi és kiadási oldala időarányosan összhangban 

van, az értékcsökkenési leírást a bevételek között ellentételezi az elhatárolt támogatási 

bevétel. 

A vállalkozási tevékenység árbevétele a kiemelt és támogatott rendezvények jelképes 

bérbeadási díjából, az elárusító hely bérbeadásából és az engedélyezett étkezők befizetéseiből 

tevődik össze, illetve akad már néhány nagyobb értékű rendezvény-bevétel is. Kiadási oldalát 

a rendezvényház konyhán kívüli működtetése, valamint az engedélyezett étkeztetés költségei 

jelentik. Bérköltség továbbra sem merült fel, mivel az étkeztetés külső szolgáltatással zajlik, 

ami nagymértékben könnyít a foglalkoztatás és a szakszerű irányítás nehézségein. A részleg 

bevételei elmaradnak az előző évitől, így a tervezettől is, mivel a nyári időszakban kevesebb 

és kisebb esküvőket tartottak a házban, mint tavaly. Egyre nagyobb az igény a rendezvényhez 

kapcsolódó gombai szálláshelyre is. 

A mellékletben szereplő adatok alapján elmondható, hogy a gazdálkodás egésze biztonságos, 

a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 1-8. havi teljesítési adatai alapján nincs szükség az üzleti és 

vállalkozási tervek módosítására, illetve bizonyossá vált, hogy a 2017. évre nyújtott 

kettőmillió forintos előfinanszírozás nem szükséges a 2017. évi gazdálkodáshoz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Gomba, 2017. szeptember 23.  

Tisztelettel: 

 

 Lehota Vilmos 

 polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-8 havi teljesítéséről szóló 

tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított 

GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-8 

havi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzített 

döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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GTÜ. Közhasznú Nonprofit Kft.

Gazdálkodási tájékoztató
2017. 01-08. hó

adatok forintban

2017. évi 
előirányzat

2017. 1-8 hó 
tény

2017. évi 
előirányzat

2017. 1-8 hó 
tény

2017. évi 
előirányzat

2017. 1-8 hó 
tény

2017. évi 
előirányzat

2017. 1-8 hó 
tény*

2017. évi 
előirányzat

2017. 1-8 hó 
tény

2017. évi 
előirányzat

2017. 1-8 hó 
tény

2017. évi 
előirányzat

2017. 1-8 hó 
tény

1 Értékesítés nettó árbevétele 0 0 6 102 360 4 773 740 36 954 000 25 021 922 0 0 43 056 360 29 795 662 6 931 175 3 771 025 49 987 535 33 566 687

2 Egyéb bevételek 11 835 935 7 891 024 13 560 000 10 540 000 14 394 600 7 584 802 5 435 000 3 730 212 45 225 535 29 746 038 0 0 45 225 535 29 746 038

3 Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Összesen bevétel (1+-2+3) 11 835 935 7 891 024 19 662 360 15 313 740 51 348 600 32 606 724 5 435 000 3 730 212 88 281 895 59 541 700 6 931 175 3 771 025 95 213 070 63 312 725

4 Anyagi jellegű ráfordítások 4 862 200 3 080 904 5 175 000 3 880 122 28 829 820 16 441 254 804 000 480 765 39 671 020 23 883 045 2 456 000 2 747 218 42 127 020 26 630 263

5 Személyi jellegű ráfordítások 6 833 640 4 698 602 13 990 080 8 062 698 21 941 760 13 945 933 2 491 620 1 595 915 45 247 100 28 303 148 1 506 700 0 46 753 800 28 303 148

6 Értékcsökkenési leírás  (1.) 50 000 46 863 400 000 445 916 555 000 257 727 2 095 000 1 399 378 3 100 000 2 149 884 0 21 244 3 100 000 2 171 128

7 Egyéb ráfordítások 43 000 12 979 0 42 780 17 000 813 993 24 150 24 239 84 150 893 991 0 0 84 150 893 991

8 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Összes ráfordítás (4+5+6+7) 11 788 840 7 839 348 19 565 080 12 431 516 51 343 580 31 458 907 5 414 770 3 500 297 88 102 270 55 230 068 3 962 700 2 768 462 92 064 970 57 998 530

C. Tárgyévi eredmény  (A-B) 47 095 51 676 97 280 2 882 224 5 020 1 147 817 20 230 229 915 179 625 4 311 632 2 968 475 1 002 563 3 148 100 5 314 195

* Az elhatárolás alapján az amortizációval megegyező plusz támogatási bevétellel számolva.

Cél szerinti tevékenység Vállalkozási tevékenység Mindösszesen:

S
or

sz
ám

Bevételek
Igazgatás

Községgazdálkodás, 
település üzemeltetés

Főzőkonyha Tanyagondnoki  szolgálat



 

 

….. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…../2017. (IX…...) önkormányzati rendelete 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszöndíjpályázat elbírálásának 

szabályairól szóló a 28/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése  

2017. szeptember  ….. –én megtörtént. 

 

Gomba, 2017. szeptember  … 

 

 

      Kósa Erzsébet Anikó sk. 

         jegyző 
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Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (IX…...) önkormányzati rendelete 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszöndíjpályázat  

elbírálásának szabályairól szóló a 28/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

és c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Gomba Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 

szabályairól szóló 28/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1. §  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól 

szóló 28/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5. §-ának (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2)  Nem jogosult a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra az a 

pályázó, akinek saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói 

jövedelmének figyelembe vételével az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 375 %-át. 

 

2.§. A rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 (1) Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 8.000 Ft. 

.  

3. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Gomba, 2017. szeptember 28. 

 

 

 Lehota Vilmos  Kósa Erzsébet Anikó 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetése  

2017. szeptember ….-én megtörtént 

 

Gomba, 2017. szeptember  …… 

 

    Kósa Erzsébet Anikó 

                             jegyző  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján) 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszöndíjpályázat  

elbírálásának szabályairól szóló a 28/2014. (XI. 20.)  

önkormányzati rendelet módosításának tervezetéhez 
 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

I/1.  A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A rendelettervezet társadalmi hatását azáltal fejti ki, hogy a felsőoktatásban tanuló – 

nem kiemelkedő anyagi háttérrel rendelkező – diákokat támogatja, azzal, hogy a 

pályzati időtartam alatt havi anyagi támogatást nyújt. 
 

I/2.  A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei 
 

A megalkotásra javasolt rendeletnek környezeti és egészségi következménye van, 

azáltal, hogy javítja a diákok életkörülményeit. 
 

I/3.  A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 

A rendelettervezet a hatályos rendelethez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem 

eredményez.  
 

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit 
 

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége 
 

A rendelet megalkotása során a gombai családok kerünek támogatásra, ahol a fiatal 

felnőtt gyermek felsőoktatási intézményben tanul. 
 

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható 

következményei 
 

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti következményekkel nem jár. A 

megalkotás célja társadalmi felelősségvállalás, családok támogatása, életkörülmények 

javítása. 

 

III.  A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, 

szervezeti és pénzügyi  feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 
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INDOKOLÁS 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszöndíjpályázat elbírálásának 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Öszöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló a 28/2014. 

(XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkrományzat rendeletet (a 

továbbiakban: Ör), mely szabályozza a Bursa Hungarica öszöndíj odaítésének szabályait.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz  

 

Az egy főre jutó jövedelem felső határának bővítése szélesebb körben teszi lehetővé a 

pályázaton történő részvételt. 

2. §-hoz  

 

A havi támogatás megemelése azért vált szükségessé, mert az eddigi 4.000.- Ft. annyira 

jelentékeny volt, hogy számottevőlegesen nem könnyített a családok helyzetén. A megemelt 

összeg – 8.000.- Ft. – már tényleges segítséget jelenthet akár egy busz- vagy vonat bérlet 

megvásárlása esetén, őszi-téli ruházat megvásárlásakor vagy felsőoktatási jegyzet 

megvásárlásában. 

3.§. 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 



x. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai nyilvános ülésére 

  
Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 

szabályairól szóló 28/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének módosítására 

  

Előterjesztő:    Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:       dr. Veres Ildikó aljegyző  

Iktatószám:      G/1859/2017.  

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  

A 2014. november 20-ai testületi ülésen megalkotott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 28/2014. (XI. 20.) 

önkormányzati rendelet alapján lehetősége nyílt Önkormányzatunknak támogatni az arra 

érdemes diákokat. 

 

A 2014-es rendelet a pályázaton történő részvétel vonatkozásában jövedelemkorlátot állapít 

meg, mely szerint az jogosult rá, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum 250%-át, mely összeg szerint 71.250.- Ft. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek jelen összeg emelését, tekintettel arra, hogy egy gyermek 

felnevelésének, oktatásának – megfelelő színvonalon történő – biztosítása igen nagy anyagi 

áldozatot jelent a család részére. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a jövedelemkorlátot 

emelje fel az öregségi nyugdíjminimum 375%-ra, mely összeg szerint 106.875.- Ft. 

 

Ezzel egyidejűleg javaslom az önkormányzat által adható havi 4.000.- Ft-os értékű támogatás 

összegét 8.000.- Ft-ra emelni, így támogatva a gombai diákok tanulásban, tudásban történő 

előmenetelét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

észrevételeivel, javaslataival kiegészíteni, s az előkészített tervezet alapján az önkormányzat 

ösztöndíj rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjen. 

 

   Gomba, 2017. szeptember 28. 

 

 

                                                                          Tisztelettel: 

  

                                                                                                          Lehota Vilmos sk. 

                                                                                                           polgármester 
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 Gombai Gólyafészek Óvoda 

 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6. 

  Tel.:29/433-783 

  E-mail: ovoda@gomba.hu 

  Óvodavezető: Tóthné Szegedi Judit 

 

 

 

Beszámoló a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016/2017-es nevelési év 

feladatainak végrehajtásáról 
 

Bevezető gondolatok 

 

Az óvoda nevelési éve szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.  A szorgalmi időszak tartalmas 

és eseményekben gazdag időszak volt, a szakmai eseményeinket és a rendezvényeinket 

elsősorban a munkatervi feladataink határozták meg, melyeket néhány nem várt, vagy 

tervezett feladatok és események is tarkítottak. 

A nevelési év során – közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján – folyamatosan 

érezhettük az óvodahasználó szülők megbecsülését és a gyermekek szeretetét. 

 

Az óvodavezetői beszámoló az alábbi főbb területek figyelembe vételével készült: 

 Pedagógiai folyamatok  

 Személyiség- és közösségfejlesztés  

 Eredmények  

 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

 Az intézmény külső kapcsolatai  

 A pedagógiai munka feltételei  

 A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés  

 

1. Humánerőforrás, gyermeklétszámok, pedagógiai mutatók 

 

 Humánerőforrás  

Óvodavezető   1 fő 

Óvodapedagógus 10 fő   

Pedagógiai asszisztens 2 fő   

Szakképzett dajka  5 fő 

Konyhai dolgozó   1 fő 

Óvodatitkár   1 fő  

Takarítónő   1 fő  (részmunkaidős) 

 

 

mailto:ovoda@gomba.hu
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A szeptemberi kezdésre sok év után végre megfelelő volt az óvodapedagógusi személyi 

ellátottság. A 6 órában dolgozó pedagógiai asszisztensünk munkaviszonyát betegsége miatt, 

saját kérésére 2016. december 31.-től megszüntettük. A helyére a Képviselőtestület 

beleegyezésével 8 órás pedagógiai asszisztens állást hirdettünk. Sikerült felvennünk egy 

utolsó éves óvodapedagógus hallgatót, aki előtte a szakmai gyakorlatát is óvodánkban töltötte. 

Munkájával meg vagyunk elégedve, a sok SNI-s és BTM-es gyermeknél nagy segítségünkre 

volt. 

 

Az összes létszámból (125 fő) a nyári óvodai ellátást az alábbiak szerint igényelték a szülők: 

 

 
06.-hó 

19-23 

06.-07.hó 

26-30 

07.-hó 

03-07 

07.-hó 

10-14 

07.-hó 

17-22 

07.-hó 

21-28 

07.-08.  

31-04 

08.-hó 

07-11 

08.-hó 

14-18 

08.-hó 

21-25 

08.-hó 

28-31 

22 fő 24 fő 14 fő 15 fő 11 fő 9 fő 12 fő 15 fő 13 fő 16 fő 20 fő 

 

Négy szülő kérte egész nyárra az óvodai ellátást, a többiek mind néhány hetet otthon tartották 

a gyermeküket. Sok szülő véleménye, hogy ha nem is 5 hétre, de 2-3 hétre nyugodtan 

bezárhatna az óvoda, mivel a gyermeknek is kell egy kis szabadság. 

A nagy kánikulát a gyermekek is nagyon nehezen viselték. Az udvaron vizes játékokat 

játszottak, és használták a párásító készüléket is, hogy tudják magukat valahogy hűsíteni. A 

benti életet még nehezebben viselték, nehezen tudtak a nagy melegben pihenni. A 

csoportokban hőség volt, és még a levegő sem járt. Ezt a kellemetlenséget megoldaná egy 

légkondicionáló berendezés.  

 

Az intézmény dolgozói számára a Kjt. rendelkezéseinek megfelelően történtek a bérek 

kifizetése, és a szabadságok kiadása. 

 

Gyermek létszámok, csoportonkénti elosztás: 

 

 

Csoportok nevei Szeptember Május 

Maci csoport 21 24 

Katica csoport 23 25 

Cica csoport 23 25 

Pillangó csoport 25 25 

Csiga-biga csoport 24 26 

Összesen: 116 125 

 

Gyermeklétszámunk az elvárásoknak megfelelően alakult. Igazolatlan hiányzás ebben az 

évben egy gyereknél sem volt. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma szeptemberben 

14 fő, májusban 16 fő volt. A hiányzásukat – a szülők kötelességtudatának erősítése mellett a 

takarékos gazdálkodás elveinek is megfelelve - naponta nyomon követtük. A családokkal való 

együttműködés során ezen a területen megfelelő volt. A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek nem volt. Hátrányos helyzetű gyermekünk 3 fő volt. 

Az óvodai étkezést tartós betegsége miatt kettő fő nem igényelte.  

 

 Pedagógiai mutatók 

 

A 45 fő tanköteles korú gyermekünk közül 27 kezdi meg általános iskolai tanulmányait a 

2017/2018-as tanévben. 18 gyermek további egy év óvodai ellátásban részesül. 16 gyermek a 

szülő és az óvodapedagógusok közös véleménye alapján, 2 gyermek a Nevelési Tanácsadó 

véleménye alapján maradt az óvodában.  

Sajátos nevelési igényű gyermek ebben az évben 5 fő volt az óvodában. Szeptemberben csak 

2 gyermek volt. Később derült ki másik 2 gyermekünkről, hogy a vizsgálatok alapján SNI-sek 

lettek. 2018. februárban költözött községünkbe egy SNI-s, autista kisfiú, akinek ellátására 

kijelölték óvodánkat. Ellátása nagy körültekintést, és szervezést igényelt, és kissé felborította 

az adott gyermekcsoport megszokott életrendjét. Szakértői vélemény alapján az SNI-s 

gyermekek óraadó gyógypedagógusok alkalmazásával megkapták a szükséges fejlesztést. 

Beilleszkedési és tanulási zavarral küszködő gyermek ebben a nevelési évben 5 fő volt. 

Szakértői vélemény alapján óvodapedagógusaink által megkapták a szükséges fejlesztést. 

 

Az óvodában a Monori Nevelési Tanácsadó keretén belül történt a logopédiai fejlesztés. 

A szakfeladat ellátásához a megfelelő helyiséget és tárgyi eszközöket tudtuk biztosítani. Az 

óvodai fénymásoló gépet, számítógépet, nyomtatót igény szerint tudta használni a logopédus. 

Óvodánkban heti 5 órában, heti 2 alkalommal 18 gyermekkel foglalkozott a szakember. A 

gyerekek a foglalkozásokon rendszeresen részt vettek, a hiányzásuk betegségből adódott. 

Beszédükben fejlődés tapasztalható, ez köszönhető a szülőkkel való folyamatos konzultálási 

lehetőségnek, együttműködésnek is. 

 

2.   Szolgáltatások, és az intézmény külső kapcsolatai 

 

Szolgáltatások 

 

Étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások 

 

Valamennyi gyermekünk igénybe vette az étkeztetést- közülük 2 fő számára csak tízórait 

igényeltek a szülők. Egyre több gyermeknél észlelnek a gyermekorvosok laktóz 

érzékenységet. Az ő számukra fontos lenne speciális étrend összeállítása. 

 

Szolgáltatások 

 

Ebben a nevelési évben is részt vehettek a gyermekek térítéses, illetve térítés nélküli külön 

foglalkozásokon. 
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A nevelési évben ősszel vittük a gyerekeket a monori Uszodába, amit a szülők finanszíroztak. 

Ezeken a foglalkozásokon 21 gyerek vett részt. 

Ingyenes volt a hittan oktatás. A református hittanra 17, a katolikusra pedig 6 gyermek járt. 

A néptáncra 33 gyerek járt, megmozgató foglalkozásra 21. Köszönet a kollégáknak az 

önfeláldozó, lelkiismeretes, aktív munkájukért. 

A védőnő heti rendszerességgel megtartotta a fogadóóráit, és szükség esetén megnézte a 

gyermekeket. Minden gyermek egy alkalommal fogászati szűrővizsgálaton vett részt. 

Az óvoda reggel 6 órától délután 17 óráig tart nyitva. Ezzel a nyitva tartással minden szülői 

igényt ki tudtunk elégíteni. 

 

3. A pedagógiai munka feltételei 

 

 Pedagógiai munka 

 

Az óvodánk életét a jeles napok színesítik, amely köré csoportosítható minden fejlesztési 

tevékenység. Ezek mind gazdag, színes, kimagasló színvonalúra sikerült, a szülők és más 

óvodák visszajelzése szerint.  

Nevelőtestületünk tagjai olyan hagyományokat tisztelő óvodapedagógusok, akik ismereteiket 

és módszertani kultúrájukat gazdagítják a foglalkozásokon. 

 

A közalkalmazottak továbbképzései 

 

Ebben a nevelési évben 1 kolléganő folytatta és sikeresen befejezte a fejlesztőpedagógusi 

végzettséget nyújtó felsőfokú képzést, 1 kolléganő vett részt önköltségen távoktatásos 40 órás 

akkreditált képzésen Mesepedagógia témában, 1 kolléganő vett részt önköltségen 30 órás 

akkreditált továbbképzésen Kisgyermekek testnevelése témában, 1 kolléganő részt vett 

önköltségen 30 órás akkreditált „Így tedd rá” néptánc módszertani képzésen, 1 kolléganő 

szintén önköltségen, 2 éves főiskolai képzésen Kézműves és hagyományismeret oktató 

szakképzettséget szerzett, 1 kolléganő részt vett 16 órás Munkavédelmi képviselő képzésen,  

1 kolléganő részt vett Zöld óvodával kapcsolatos továbbképzésen, valamint vezetőként részt 

vettem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által szervezett ingyenes távoktatásos ÁBPE 

intézményvezetői továbbképzésen, és a Szolnoki Pedagógiai Központ által szervezett 

kistérségi képzéseken.  

Lehetőség szerint a felkínált ingyenes képzéseken igyekszünk részt venni: ilyen volt az 

októberi ceglédi szakmai nap, ahol 4 fő vett részt, a szintén októberi portfóliós továbbképzés, 

ahol 2 kolléganő vett részt, a márciusban tartott nyáregyházi továbbképzés, melyen 3 fő vett 

részt, az áprilisi ócsai szakmai napok, ahol 4 fő vett részt, valamint a PMPSZ által szervezett 

áprilisi szakmai nap, ahol 1 fő vett részt. 

3 alkalommal szaktanácsadó is járt óvodánkban minősítő vizsga előtt álló 

óvodapedagógusainknál, illetve szakmai előadáson, továbbképzésen. 

A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete által szervezett őszi, szentendrei és 

tavaszi, kétnapos tatai találkozón is részt vettünk (mint minden évben). Ezúton is köszönjük a 

Képviselőtestület anyagi támogatását. 
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Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai 

 

 
adat Minősítő vizsga 

Érintettek neve A vizsga 

időpontja 

A vizsga 

eredménye 

Elért fokozat 

2016/2017 nevelési év Juhász Renáta  2016. 12.06.  Megfelelt  Ped.I. 

2016/2017 nevelési év Mátyás Anita 2017. 06.02. Megfelelt Ped. I. 

 

 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek neve Az eljárás 

időpontja 

Eredménye Elért fokozat 

2016/2017 nevelési év Brecsokné 

Sleszkó Nóra 

 2017. 02.17.  Megfelelt  Ped.II. 

     

4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 

 

a, Népdalok, dalos játékok a hagyományőrzésben – munkaközösség 

 

 

 
 Szakmai munkaközösség működése 

Megnevezése: 

 

 Népdalok, dalos játékok 

a hagyományőrzésben 

A munka-

közösség 

tagjainak a 

létszáma 

A munka-

közösségi 

foglalkozáson 

résztvevők 

létszáma 

 

A keletkezett 

dokumentum 

megnevezése 

2016. 09.02. Alakuló ülés       7 7 p Munka-közösség 

munkaterve  

2016.09.23. Szüreti mulatság      7 11 p 

116 gy 

  

2016.09.29. Mihály napi vásár       7 11 p 

116 gy 

  

201.11.11. Márton napi tollfosztó        7 11 p 

119 gy 

  

2016.12.02.-06. Mikulás napi állatetetés, 

játszó-délelőtt a Mikulással 

  

       7 

11 p 

119 gy 

  

2016.12.13. Luca napi játszó        7 11 p 

119 gy 
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2016.12.19-

12.21. 

Karácsonyi ünnep, 

kántálás, 

betlehemezés 

  

       7 

 

11 p 

119 gy 

  

2017.02.03. Balázs nap - balázsolás        7 11 p 

127 gy 

  

2017.02.20-24. Farsangi mulatság        7 11p 

127 gy 

 

2017.04.03-07. Húsvéti játékok        7 11 p 

127 gy 

 

2017.04.24-28. Komatálazás        7 11 p 

127 gy 

 

2017.04.28. Majális, májusfaállítás        7 11 p 

127 gy 

 

2017.06.02. Pünkösdi királyválasztás        7 11 p 

127 gy 

 

2017. 05.18. Záró foglalkozás: 

bemutató az év során 

tanultakból a szülők részére 

       7 7 p 

40 gy 

 

 

 

Népdalok, dalos játékok a hagyományéltetésben munkaközösség beszámolója 

 

A munkaközösség a 2016-17-es nevelési évre célul tűzte ki az új iránti fogékonyság, 

befogadás, motiváltság, egymástól való tanulás megvalósítását, a felszabadult, örömteli játék 

elősegítését a gyermekek és felnőttek részére egyaránt, melynek eredményeként a gyermek 

személyisége és játéka, egyéni képességeihez megfelelően, egymással kölcsönhatásban 

fejlődik, valamint a kultúra játékos átadását, népdalok, énekes népi játékok gyakorlatban való 

alkalmazását, a közösségben való éneklést, a közös játék örömének megéreztetését, a 

gyermekek, és felnőttek zenei érdeklődésének felkeltését és játékos alkotókedvük ösztönzését. 

Délutáni foglalkozás keretében szervezett csoportok alkalmait heti rendszerességgel 

megtartottuk, a gyermekek korát, és fejlettségi szintjét figyelembe véve. A foglalkozások 

tartalmát, mondóka- és dalanyagát az adott időszak jeles napjai, szokásai határozták meg, a 

különböző ünnepkörökhöz igazítottuk a témát. 

Az év közben megismert énekes játékokat és a néptánc alapjait felhasználó játékainkat május 

végén nagy szeretettel mutattuk meg az érdeklődő szülőknek. 

 

b, Tehetséggondozási munkaközösség 

 

 
adat Tehetséggondozási  

munkaközösség 

A munka-

közösség 

tagjainak a 

létszáma 

A munkaközösségi 

foglalkozáson 
résztvevők létszáma 

2016.09.06.  Alakuló ülés  5 5 

2016.09.20. Tervezett programok megbeszélése 5 5 
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2016.10.24.  Papírmasé technikával készült tökök  5 2 p.  
15 gy. 

2016.11. 17-25-ig  András napi játékfűzés 5 3 p. 

18 gy. 

2016.12. 7-13-ig  Luca napi játékok 5 2 p. 
10gy. 

2017.01.19-27-ig  Lakodalmas szakmai napra 

játékfűzés 

5 3 p. 

22 gy.  

2017.01.31. Ovizsaru 

Egy rendőr és egy tűzoltó 

bemutatkozása 

5 2 p. 
40 gy. 

2017.03.06. Pasztellkrétával napraforgó készítése 5 2 p. 

22 gy. 

2017.03.10. Látogatás a Hadtörténeti Múzeumban 5 6 p. 
29 gy. 

2017.04.24. Föld napjával kapcsolatos 

gyermekrajz kiállítás  

5 10 p. 

45 gy. 

2017.04.28. Májusfa állítása 5 5 p.  
16 gy. 

2017.05.10. Madarak és Fák napi madárgyűrűzés 5 5 p. 

28 gy. 

2017.05.09. Oviolimpia 5 5 p. 
24 gy. 

2017.06.02. Pünkösdi király választás 5 3 p. 

2 ped.a. 
11 gy. 

2017.06.12. Záró foglalkozás 5 5p 

Tehetséggondozó programok, tevékenységek beszámolója 

A munkaközösség az előre kitűzött célokat különböző tevékenységekkel valósította meg az 

2016/17-es nevelési évben. A havonta egy-két, illetve a több egymást követő napon keresztül 

a gyermekek megismerkedhettek a különböző kézműves technikákkal. A színházlátogatások 

(ebben a nevelési évben alkalmunk volt egy négy alkalmas meseelőadás sorozaton részt 

venni, itt helyben Gombán, a Rendezvényházban) során más művészeti értékekkel is 

találkozhattak, és az ezt követő kézműves délutánokon lehetőséget kaptak az élmények 

újraélésére. A tevékenységek alatt mind az öt csoport nagycsoportosai lehetőséget kaptak, 

hogy jobban megismerjék egymást, és így új barátságokra tehessenek szert. Az András napi, a 

Luca napi készülődés, a lakodalmas játékfűzés több napon keresztül - az óvodai élet 

napirendjét figyelembe véve, azt nem megzavarva- zajlott. 

2016. szeptember 20-án sor került az éves programok részletes megbeszélésére. A tervezett 

programok közül voltak, amik nem tudtak megvalósulni (nem megfelelő időjárás, 

alapanyagok hiánya miatt), helyettük azonban más színes programok kerültek megrendezésre. 

Az év közben elkészült gyermeki produktumok minden esetben a csoportszobákat, illetve az 

óvodai folyosókat díszítették. A Luca napi dalos játékok, jó kívánságok, rigmusok a 
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Rendezvényházban kerültek bemutatásra az óvoda gyermekei részére. Az András napi és a 

lakodalmas játékfűzést szintén a Rendezvényházban mutattuk be szakmai napok keretében, 

melyet nemcsak a mi óvodánk közönsége, hanem számos, a térségből érkező vendég is 

láthatott. A Tehetséggondozó csoport munkáját segítette több óvodapedagógus, akik nem 

tagjai a csoportnak, illetve a pedagógiai asszisztensek. 

 

c, Egészséges életmódra nevelés munkaközösség - 

Tegyünk együtt az egészséges gyermekekért 

 

 
adat Szakmai munkaközösség működése 

 

Megnevezése 

A munka-

közösség 

tagjainak a 

létszáma 

A munkaközösségi 

foglalkozáson 

résztvevők 

létszáma 

A keletkezett 

dokumentum 

megnevezése 

 

2016. 09.06. 

kedd 

 

Alakuló ülés: 

• A gyermekek 

létszámának összeírása 

 • A munkaközösségi 

tagok ötleteinek, 

javaslatainak figyelembe 

vételével a munkaterv 

jóváhagyása 

• Bemutatók pontosítása 

 

5 

 

5 

  

 

Munkatervezet 

 

2016. 10.04. 

kedd 

 

A gyermekek 

egészséges 

életmódjának, 

egészségvédő 

szokásainak kialakítása 

 

5 

 

5 

 

 

2016. 11.08. 

kedd 

 

Testi egészségünk: 

gondozás, ápolás, edzés, 

mozgás-fejlesztés 

 

5 

 

5 

 

 

2016. 12.06. 

kedd 

 

Lelki egészségünk: 

értelmi fejlesztés, 

érzelmi biztonság 

nyújtása 

 

5 

 

5 

 

 

2017. 01.03. 

kedd 

 

A szociális kapcsolatok 

harmóniája:közösségi 

élet, segítés stb… 

 

5 

 

5 

 

 

2017. 02.07. 

kedd 

 

Az egészségügyi 

szolgálattal való 

együttműködés 

 

5 

 

5 

 

 

2017. 03.07. 

kedd 

 

Az óvodapedagógusok 

és a nem  pedagógus 

dolgozók viselkedésének 

szabályozása 

 

5 

 

5 
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2017. 04.04. 

kedd 

 

A szülők otthoni 

egészségnevelő feladatai 

(higiénés szokások 

alakítása, egészségvédő 

példamutatás, meleg-

engedékeny nevelési 

módszer) 

 

5 

 

5 

 

 

2017. 05.02. 

kedd 

 

Záró foglalkozás: 

• A munkaközösség 

vezető teljesítményének 

értékelése 

• A szakmai 

munkaközösség 

tevékenységének közös 

értékelése 

 

5 

 

5 

 

 

 

A munkaközösség nyitott volt, a tagokon kívül minden érdeklődőt akár csak 1-1 alkalomra is 

szeretettel vártunk. J. R. óvodapedagógus többször segített a Megmozgató foglalkozások 

megtartásában. Célunk volt az egészség megőrzése és megszilárdítása, a testi képességek 

kialakítása, fejlesztése. A gyermekek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás, támasz, 

függés, egyensúlyozás, dobás stb.) és testi képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség stb.) fejlesztése, amit év közben sok mozgásos játékkal sikerült is megvalósítani. 

Óvodai programunkon a gyerekek játékos formában ismerkedtek a természettel és a 

természetvédelem fontosságával, és a nap nagy részét szabadban, a tiszta levegőn töltötték, 

ahol sokat kirándultak, mozgásos ügyességi játékokat játszottak. 

Módszertani ismereteinket folyamatosan bővítettük. Igyekeztünk a gyermekeket a 

környezetvédelem fontosságára nevelni, a környezettudatos szemléletet kialakítva. 

A délutáni foglalkozás keretében szervezett Megmozgató csoport alkalmait heti 

rendszerességgel megtartottuk, a gyermekek korát, és fejlettségi szintjét figyelembe véve. A 

foglalkozások tartalmát az adott időszak jeles napjai, szokásai határozták meg, a különböző 

ünnepkörökhöz igazítottuk a témát. A foglalkozásokon 18-20 gyermek rendszeresen részt 

vett. Többen év közben csatlakoztak a csoporthoz. Nagyon élvezték a játékokat. Az állatos, 

utánzós játékok voltak a kedvencek, többször tartottunk Mesejóga foglalkozásokat is, de a 

foglalkozás végén majdnem minden alkalommal Kiütőcskét játszottunk a gyermekek 

kérésére. A nevelési év vége felé tartottunk Oviolimpiát – kibővítve az egész óvoda 

gyermekeire. Nagy sikere volt a Kiütőcske bajnokságnak és a Bicikli – kismotor versenynek 

is. Jövőre ugyanilyen lelkesedéssel szeretnénk folytatni ezeket a foglalkozásokat, többször 

bevonva a Megmozgató foglalkozásra nem járó gyermekeket is. 
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5. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram elvárásainak és a pedagógiai 

programunkban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

Az óvodai ünnepek, nyílt nap, óvodai rendezvények 

 

 

 

 
adat 

A program 

megnevezése 

A program 

felelőse 

A programon 

résztvevők 

létszáma 

gyerek(gy) fő 

A 

programon 

résztvevők 

létszáma 

szülő (sz) fő 

A program 

értékelése 

(megfelelő 

vagy 

fejlesztendő 

terület) 

2016. 09. 23.  Szüreti 

felvonulás 

 B. S. N. és 

V. V. 

116 fő  

 

31 fő  Megfelelő 

2016. 10.04.  Állatok 

Világnapja  

 Óvoda-

pedagógusok 

  

116 fő 

10 fő  Megfelelő 

2016. 11.11. Márton nap  T. J.  115 fő 

 

 9 fő  Megfelelő 

2016. 12. 02.  Mikulás az 

erdőben 

 

 R.E. és 

W.F.H. 

115 fő 

 

 2 fő  Megfelelő 

2016. 12. 06.  Mikulás az 

óvodában 

 

 R.E. és 

W.F.H. 

115 fő 

 

 1 fő  Megfelelő 

2016. 12. 13.   Luca  T. R.- né  116 fő  -  Megfelelő 

2016. 12.  

19- 21. 

Karácsonyi 

ünnepkör 

 B. V. I. ,  

T. Sz. J. 

B. S. N., 

R.E. és 

W.F.H. 

117 fő  9 fő  Megfelelő 

2017. 01.06. Vízkereszt M. F. –né 118 fő - Megfelelő 

2017. 02. 03.  Balázsolás  J. R., M. A.  122 fő  -  Megfelelő 

2017. 02. 20-24. Farsang J. R., M. A 122 fő  -  Megfelelő 

2017. 02. 23.  Farsang (nyílt 

nap) 

J. R.,M. A 122  fő kb. 40 fő  Megfelelő 

2017. 03.01.  Téltemetés M.F. 122  fő  -  Megfelelő 

2017. 03.14. Nemzeti 

ünnep 

V. V., 

 T.R.-né 

125 fő -  Megfelelő 

2017. 03. 22. Víz napja T. J. 122 fő -  Megfelelő 

2017. 04.03.-07. Húsvét M. F. -né 122 fő -  Megfelelő 

2017. 04. 24. Koma-tálazás M. F. -né 122 fő -  Megfelelő 

2017. 04. 20.  Föld napja R.E. és 

W.F.H. 

123 fő kb. 45 fő  Megfelelő 

2017. 04. 28.  Majális, 

májusfa 

állítás 

T. J. 123 fő 1 fő  Megfelelő 

2017. 05. 08.  Anyák napja Óvoda-

pedagó-

gusok 

125 fő kb.110 fő  Megfelelő 
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2017. 05.  Csoportos 

kirándulások 

Óvoda-

pedagó-

gusok 

124 fő kb. 100 fő  Megfelelő 

2017. 05. 10.  Madarak és 

fák napja 

B. S. N. 123 fő -  Megfelelő 

2017. 05. 16. Iskola- 

látogatás 

B. V. I. 27fő -  Megfelelő 

2017. 06.02. Pünkösdi 

király- 

választás 

B. V. I. 123 fő -  Megfelelő 

2017. 05. 26. Gyermek- 

nap 

B. ZS., 

SZ.ZS. 

123 fő kb. 15 fő  Megfelelő 

2017. 05. 28.-

06.01. 

Évzáró 

ünnepségek 

csoporton- 

ként 

Óvoda-

peda-

gógusok, 

R. E.és K.T. 

125 fő kb.250 fő Megfelelő 

2017. 06.09. Gólya- 

röptető 

Óvoda-

peda- 

gógusok,  

R. E. és K.T 

kb. 49 fő kb. 110 fő Megfelelő 

2017. 12. - 16. Nagycsopor-

tosok alvása 

Óvoda-

pedagó- 

gusok 

27 fő - Megfelelő 

  

További ünnepeink a nevelési év során: 

 

Őszi ünnepkör: Vásár- Mihály nap; Szüret- alma, szőlő, dió, Kukoricatörés, kukoricafosztó, 

termések gyűjtése, befőzések; Tollfosztó, libás játékok- Márton nap; Disznótor- András nap 

Advent- karácsony: Termékenység, bőség, egészség, férjjóslás, Mikulás-játék, pásztorjáték, 

házaló énekes szokások, dramatikus szokások 

Farsangi időszak: Termékenység varázslás, nevetés, vonulás, maskarázás, tánc, zene, 

dramatikus játékok, evés-ivás; farsang farkán télcsúfoló, téltemetés, zajkeltés 

Húsvét-pünkösd: a vegetáció újjáéledése, takarítás, mosdás, mosás, tavaszvarázslás, 

locsolkodás, komatálazás, pünkösdölés 

 
6. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai  

 

Gyermekvédelmi feladatok  

 

 

adat Gyermekvédelmi feladatok ütemezése 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 

létszáma 

A keletkezett 

dokumentum

megnevezése 

 

2016. 

09.01. 

Megbeszélés az 

óvodavezetővel 

 Gyermekvédelmi 

feladatok, gyermekek 

felmérése 

(SNI,HH,HHH) 

 T. J. T. Sz. J., 

 T. J. 

   

2016. 

09.06. 

Értekezlet Beszélgetések 

kezdeményezése az 

óvónőkkel 

T. J. Óvodavezető 

és 10 fő óvónő 
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gyermekvédelmi 

problémákról   

2016. 

10.01. 

Adminisztráció Felmérés készítése a 

gyermekekről, 

hátrányos helyzetű 

gyermekek 

számbavétele 

T. J.       

2016. 

10. 11. 

Megbeszélés a 

védőnővel 

Gyermekvédelmi 

problémák, tisztasági 

szűrések 

megbeszélése 

 T. J.  T. J. és  

S. N. K. 

    

2016. 

11. 18. 

Megbeszélés a 

kolléganőkkel 

Családlátogatások 

tapasztalatai, 

felmérések 

veszélyeztetett-

ségről, hátrányos 

helyzetről 

T. J. Óvodavezető 

és 10 fő óvónő 

    

2016. 

11.29. 

Jelzőrendszeri 

megbeszélés a 

kistérségi 

családsegítővel/es

etmenedzser, 

gyermekjóléti 

szolgálattal, 

háziorvossal, 

védőnővel, 

vezetővel, 

polgármesterrel, 

gyermekvédelmi 

felelősökkel 

Változások 

megbeszélése, 

jelzőrendszer 

működése, 

információk 

megosztása, 

lehetőségeink,  

feladataink 

 

T. J. T. Sz. J., 

T. J., 

S. N. K.,  

M. K.,  

M. Zs., 

meghívott 

előadók 

   

2017. 

03. 06. 

 

Megbeszélés a 

logopédussal, 

fejlesztő 

pedagógussal 

SNI, BTMN-es 

gyermekek 

fejlesztése, fejlődése, 

elért eredmények 

megbeszélése, 

további feladataink 

T. J. L. P. K.,  

M. G. J.,  

T. J.,  

T. Sz. J. 

  

 2017. 

03.13. 

Jelzőrendszeri 

megbeszélés a 

kistérségi 

családsegítővel, 

a gyermekjóléti 

szolgálattal, 

háziorvossal, 

védőnővel, 

vezetővel, 

polgármesterrel és 

a 

gyermekvédelmi 

felelősökkel 

Változások 

megbeszélése, 

jelzőrendszer 

működése, 

információk 

megosztása, 

lehetőségeink,  

feladataink 

T. J. T. Sz.J., 

T. J., 

S. N. K.,  

M. E. X., M. 

Zs. 
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2017. 

05.15. 

Megbeszélés a 

kolléganőkkel 

 

Beszélgetések 

kezdeményezése az 

óvónőkkel 

gyermekvédelmi 

problémákról,  

felmérések 

veszélyeztetett-

ségről, hátrányos 

helyzetről 

T. J. Óvodavezető 

és 10 fő óvónő 

  

2017. 

05.22. 

Szakmaközi 

értekezlet: 

megbeszélés a 

kistérségi 

családsegítővel,  a 

gyermekjóléti 

szolgálattal, 

háziorvossal, 

védőnővel, 

vezetővel, 

polgármesterrel, 

gyermekvédelmi 

felelősökkel 

Évzáró megbeszélés 

a jelzések 

fontosságáról, év 

közbeni 

problémákról, 

változásokról 

T. J. T. Sz. J., 

T. J., 

S. N. K., 

 M. E. X.,  

M. Zs. 

  

 

  

Beszámoló az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról  
 

A csoportvezető óvónők év elején felmérést végeztek az esetleges veszélyeztetettségről, 

hátrányos helyzetről, melyet kötelességük jelezni az óvodavezetőnek és a gyermekvédelmi 

felelősnek. A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában segítségünkre van: a 

Nevelési Tanácsadó, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhatóság, mely intézmény 

vezetőivel, ügyintézőivel, dolgozóival az esetek függvényében tartjuk a kapcsolatot, szóban, 

és írásban (betartva az iratkezelés, valamint a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat). 

 Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik. Szükség 

esetén jellemzést, környezettanulmányt készítenek a gyermekről vagy a családról. Az esetek 

írásban történő jelzését a megfelelő intézmények felé a gyermekvédelmi felelős teszi az 

óvodavezető engedélyével.  

Arra törekszünk, hogy tapintatos, személyes kapcsolatot alakítsunk ki a segítséget kérő, vagy 

az arra rászoruló családokkal. 

 

Minden dolgozóra vonatkozó feladatok óvodánkban 

 

-  személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettség 

- a törvény betartása 

- az egyéni bánásmód elvének érvényesítése 

- személyes kapcsolattartás 

- a rászoruló gyermekek hatékony megsegítése, minden esetben a gyermekek érdekeit 

szem előtt tartva 
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- esélyegyenlőség biztosítása (minden megkülönböztetés nélkül kell részére a jogait 

biztosítani) 

- óvodai integrációs program: a magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek 

között akadhatnak olyanok is, akiknek viselkedési problémái mögött a részképességi 

zavarok mellett egyéb pszichés és szociális természetű problémák is állhatnak. Ha a 

gyermeknek fejlesztésre van szüksége a megfelelő fejlesztéshez, szakembert kérünk fel 

-  SNI-s gyermekek együtt nevelése (szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye 

alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd) 

- a logopédus, a fejlesztőpedagógus, a védőnő segítségével tárjuk fel a kudarcok lehetséges 

okait. 

 

A nevelési év elején a szükséges felméréseket elvégeztünk: 

Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI): 2 gyermek 

Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 14 gyermek 

Hátrányos helyzetű (HH): 1 gyermek 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): 0 gyermek  

Veszélyeztetett gyermek ebben a nevelési évben nem volt 

 

A második félévben változások történtek: 

Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI): 5 gyermek  

Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 16 gyermek 

Hátrányos helyzetű (HH): 3 gyermek 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): 0 gyermek  

Veszélyeztetett gyermek ebben a nevelési évben nem volt 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő: 5 gyermek 

 

Helyzetelemzés  

 

Az óvodavezető által tartott értekezletek végén gyermekvédelmi problémákról is 

beszélgettünk a kolléganőkkel, az óvodába érkező gyerekek élethelyzetének megismerése 

után.  Nagyobb probléma nem merült fel, mely jelzést igényelt volna. Többször is 

beszélgettünk H. T. viselkedéséről és az év közben érkezett autista J. G. családi 

körülményeiről, a velük való egyéni törődésről. 

A kisebb problémákat (ápolatlanság, hiányzás, szülők gyermekeikkel szembeni 

türelmetlensége, veszekedések az óvodában) csoporton belül minden óvodapedagógus kezelni 

tudott, az érintett családokkal tapintatosan, a gyermekek érdekében segítő szándékkal 

foglalkozott. A védőnővel, logopédussal, fejlesztő-pedagógussal heti rendszerességgel 

konzultáltunk, tapasztalatokat, ismereteket osztottunk meg egymással a problémásnak vélt 

gyerekekkel kapcsolatosan. Tapasztalatuk, ismeretük sok esetben segítette munkánkat. 

A Gyermekjóléti Szolgálat által tartott értekezleten fontos információk birtokába jutottunk, és 

ezeket az értesüléseket figyelembe vettük egész éves munkánk alatt. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

 
adat 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 

létszáma 

szülő (sz) fő 

pedagógus (p) fő 

gyermek (gy) 

2016. 09. 01. -

2017. 05. 31. 

 Gyógy-

pedagógiai 

fejlesztés 

 B.Z. 

 L.M. 

 Heti 2 

alkalommal 

egyéni 

fejlesztés 

 Máténé 

Gubek 

Julianna 

1 fő 

pedagógus,  

2 fő gyermek 

2017. 02.013. -

2017. 05. 31. 

 Gyógy-

pedagógiai 

fejlesztés 

 J.G. 

 Heti 2 

alkalommal 

egyéni 

fejlesztés 

 Máténé 

Gubek 

Julianna 

1 fő 

pedagógus,  

1 fő gyermek 

2016. 10.17.- 

2017. 05.31. 

Gyógy-

pedagógiai 

fejlesztés 

 B.Z. 

 L.M. 

Heti 2 

alkalommal 

egyéni 

fejlesztés 

Lehotáné  

Palaticzky 

Krisztina 

1 fő 

pedagógus,  

2 fő gyermek 

2016. 01.09.- 

2017. 05.31. 

Gyógy-

pedagógiai 

fejlesztés 

 SZ.B

. 

Heti 3 

alkalommal 

egyéni 

fejlesztés 

Lehotáné  

Palaticzky 

Krisztina 

1 fő 

pedagógus,  

1 fő gyermek 

2017. 03.01.- 

2017. 05.31. 

Gyógy-

pedagógiai 

fejlesztés 

 L.L. 

Heti 2 

alkalommal 

egyéni 

fejlesztés 

Lehotáné  

Palaticzky 

Krisztina 

1 fő 

pedagógus,  

1 fő gyermek 

2017. 03.07.- 

2017. 05.31. 

Gyógy-

pedagógiai 

fejlesztés 

 J.G. 

Heti 1 

alkalommal 

egyéni 

fejlesztés 

Medgyesi 

Zsuzsanna 

1 fő 

pedagógus,  

1 fő gyermek 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának beszámolója 

 

Máténé Gubek Julianna - tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus SNI 

beszámolója 

 

2016. szeptember 01. és 2017. május 31. között, három gyermek gyógypedagógiai ellátását 

látta el, kedd és csütörtöki napokon összesen 117 órában, a Gombai Gólyafészek Óvodában 

 B. Z.  fejlesztése a PMPSZ-1898-2/2016. számú szakvéleménye alapján az általános 

ismeretek bővítésére, a testséma kialakítására, téri orientáció, bal-jobb 

differenciálásra, grafomotorika, vizuális és auditív emlékezet fejlesztésére, a 

koncentráció javítására, számkör bővítésre és a logikus gondolkodás fejlesztésére 

terjedt ki, összesen 43 órában (2 óra/hét). A zárkózott kisfiúnál a kétszemélyes 



Gombai Gólyafészek Óvoda OM: 033015   Óvodavezetői beszámoló 

18 

 

interakciókban történt fejlesztések során lassú fejlődés vette kezdetét. További 

fejlesztés szükséges!  

 L. M. fejlesztése a PMPSZ-292832015. számú szakvéleménye alapján az általános 

ismeretek bővítésére, a testséma kialakítására, téri orientáció, grafomotorika, vizuális 

emlékezet fejlesztésére, a koncentráció javítására, számkör bővítésre és a logikus 

gondolkodás fejlesztésére terjedt ki, összesen 53 órában (2 óra/hét). A fejlesztés 

kétszemélyes interakciókban történt. További fejlesztés szükséges!  

 J. G. fejlesztése a PMPSZ -617-4/2017. számú szakvéleménye alapján 2017. február 

14-én kezdődött meg. Az auditív és vizuális észlelés javítására, figyelemfejlesztésre, 

szókincsbővítésre és a motiváció megalapozására, szinten tartására terjedt ki, összesen 

21 órában (2 óra/hét). A fejlesztés kétszemélyes interakciókban történt. További 

fejlesztés szükséges!  

 

Lehotáné Palaticzky Krisztina -  gyógypedagógus, logopédus SNI beszámolója 

 

2016. szeptember 01. és 2017. május 31. között, négy gyermek gyógypedagógiai ellátását 

látta el, kedd és csütörtöki napokon a Gombai Gólyafészek Óvodában. 

 B. Z.  fejlesztése a PMPSZ-1898-2/2016. számú szakvéleménye alapján az analizáló-

szintetizáló gondolkodás fejlesztésére, a logikus gondolkodás fejlesztésére, általános 

ismeretek bővítésére és a beszédfejlesztésre irányult. További fejlesztése szükséges! 

 L. M. a fejlesztése a PMPSZ-292832015. számú szakvéleménye alapján figyelem és 

koncentráció javítására és a beszédfejlesztésre irányult. További fejlesztés szükséges! 

 L. L. a PMPSZ-516/2016. számú szakvéleménye alapján heti két alkalommal részesült 

fejlesztésben a Gombai Gólyafészek Óvodában. A gyermek fejlesztése a figyelem és 

koncentráció javítása, mennyiségi ismeret és számkör bővítésére, analizáló-

szintetizáló gondolkodás fejlesztésére, logikus gondolkodás fejlesztésére, általános 

ismeretek bővítésére és a beszédfejlesztésre irányul. A nagyon zárkózott kislánynál a 

kétszemélyes interakciókban történt fejlesztések során lassú, de nagyon biztos fejlődés 

vette kezdetét. További fejlesztés szükséges! 

 Sz. B. a FPSZ 47721/2016-17A számú szakvélemény alapján heti három alkalommal 

részesült fejlesztésben a Gombai Gólyafészek Óvodában. A gyermek fejlesztése aktív 

szókincs bővítésére, logopédiai terápiára, általános ismeretek bővítésére irányult. A 

kisfiúnál a kétszemélyes interakciókban történt fejlesztések során lassú fejlődés vette 

kezdetét.  

 

Medgyesi Zsuzsanna - gyógypedagógus, logopédus speciális pedagógia szakos fejlesztő SNI 

beszámolója 

 

 J. G. fejlesztése a PMPSZ -617-4/2017. számú szakvéleménye alapján 2017. március 

9-én kezdődött meg, heti 1 alkalommal. A gyermek fejlesztése az időrend 

fejlesztésére, a figyelem fejlesztésre, a szókincsbővítésre,  a kreativitás fejlesztésére, a 

vizuális észlelés fejlesztésére, a szabálykövetés tanulására, a formaegyeztetésre,  a 
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motiváció megalapozására irányult összesen 10 órában. A fejlesztés kétszemélyes 

interakciókban történt. További fejlesztés szükséges!  

 

A fejlesztések során biztosítani tudtuk a tárgyi feltételeket. (Külön szoba, ahol a fejlesztések 

történtek.) Az óvodapedagógusok és a szakemberek egyaránt készségesek és együttműködők 

voltak. 

 

 Logopédiai ellátás beszámolója 

 

Tárgyi feltételek bemutatása: 

 

A szakfeladat ellátásához a megfelelő helyiséget biztosítottuk. A helyiségben nagytükör, 

asztalok, székek segítik a munkát. A helyi eszközöket, az óvodában található fénymásoló 

gépet, számítógépet, nyomtatót a logopédus bármikor használhatta.  

 

Személyi feltételek bemutatása: 

 

Az óvodában heti 5 órában látta el a logopédus feladatait. A logopédiai ellátás biztosítására a 

képesítési követelményként előírt szakmai képzettséggel rendelkezik. 

 

Szakmai tevékenység leírása: 

 

 Az óvodában: heti 5 órában 2 alkalommal 18 gyermekkel foglalkozott a logopédus. A 

gyerekek a foglalkozásokon rendszeresen részt vettek, a hiányzásuk betegségből adódott. 

Beszédükben fejlődés tapasztalható, ez köszönhető a szülőkkel való folyamatos konzultálási 

lehetőségnek, együttműködésnek.  
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Tehetséggondozó programok, tevékenység 

 

adat Tevékenység Tartalom Felelős 

2016.10. 

24. 

 Papírmasé 

technikával készült 

tökök készítése 

 Mind az öt csoport 

nagycsoportosai elkészítették 

a tököket, melyek az óvodai 

előtér dekorálását képezték 

 T. R-né, 

Sz. Zs. 

2 p 
15 gy 

2016. 
11. 

17-25-ig 

András napi 

készülődés  
 András napi 

néphagyománnyal 

kapcsolatos dalos játékok 

fűzése, 2015.11.25-én a 

rendezvényházban szakmai 

nap alkalmával eljátszották. 

 B. Zs., 
B. V. I.,  

B. S. N. 

3 p 
18 gy 

2016. 
12.07-13-ig 

Luca napi 

készülődés 
Luca napi néphagyománnyal 

kapcsolatos dalos játékok, 

rigmusok fűzése. 
Az óvoda gyermekeinek 

előadása a 

Rendezvényházban. 

T. R-né 

, B. Zs. 

2 p 
10 gy 

 

2017. 

01.19-27-ig 
Lakodalmas játék 

fűzés óvodai 

szakmai napra 

Lakodalmas 

néphagyománnyal 

kapcsolatos dalos játékok 

fűzése, melyet 2017.01.27-

én a rendezvényházban 

szakmai nap alkalmával 

eljátszottak 

T. R-né, 
Sz. Zs., 
B. S. N.  

3p 
22gy 

2017.01.31.  Ovi-zsaru program A község körzeti rendőre Filó 

Vilmos és Misik Zoltán 

tűzoltó meghívott vendégek 

előadása. 

M. F-né, 
T. R-né  

2 p 
40gy 

2017.03.06.  Pasztellkrétával 

készült napraforgó 

rajzok készítése 

A monori Csillagfürt 

Művészeti és Fejlesztő 

Alapítvány vezetője Anka 

Margit segítségével 

megismerkedhettek a 

gyermekek a pasztellkréta 

rajz technikájával. 

T. R.-né, 

 Sz. Zs. 

2 p 
22 gy 

 

2017.03.10.  Látogatás a 

Hadtörténeti 

Múzeumban. 

Az óvoda nagy, illetve nagy 

középső csoportos 

gyermekeivel ellátogattunk a 

Hadtörténeti Múzeumba, ahol 

egy Huszár mese interaktív 

programon vehettek részt és 

megtekinthették a március 

15-i kiállítást.  

T.  R.-né 

 

 

6 p 
29 gy 

2017.04.24. A Föld napjával 

kapcsolatos rajz 

kiállítás 

 Az óvoda nagy, illetve 

középső csoportos gyermekei 

Föld napjával kapcsolatos 

rajzaiból álló kiállítása az 

óvodai folyóson. 

Sz. Zs.  10 p 

45 gy 

 

2017.04.28  Májusfa állítása Az óvoda udvarán a 

nagycsoportos fiúk májusfát 

állítottak, ezután annak körbe 

táncolása az óvoda minden 

gyermekével. 

T. R.-né, 
T. Sz. J. 

 5 p 
16 gy, illetve 

98 gy 
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2017. 05.10  Madarak és Fák 

Napi 

madárgyűrűzés 

A közeli Kenyeres kertben 

Benei Béla előadást és 

madárgyűrűzést mutatott be a 

gyermekeknek. 

 Sz. Zs., B. S. N. 5 p 
28 gy 

 

2017.05.09.  Oviolimpia Az óvoda udvarán mozgásos 

játékok, verseny játékok 

megtartása. 

T. R.-né, 

 M. F.-né 

5 p 
24 gy 

  

2017.06.02 Pünkösdi király 

választás 
Az óvoda udvarán mozgásos 

játékok, ügyességi verseny 

játékok megtartása. 

T. R.-né, B. V. I.   3 p 
2 p.a. 
11 gy 

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok 

 
 Június  Július Augusztus 

A külső világ 

tevékeny  

megismerése  

Nyár jellemzői, nyári 

hónapok. 

A napfény, a víz és a 

levegő fontos szerepe. 

Az óvodai növények 

megfigyelése, öntözése, 

ápolása 

 Séta a Kenyeres –kertben. 

Az élővilág megfigyelése 

Környezetvédelem. 

Pancsolás, játék a vízzel. 

Kísérletezés, töltögetés. 

Növények öntözése. 

Kirándulás, séta közben a 

környezet megfigyelése, 

változások észrevétele. 

Babafürdetés, mosás. 

Testrészek megnevezése, 

babán, társon való bemutatása. 

Matematikai 

tartalmú  

tapasztalatok  

Formaképzés homokból. 

Mennyiségek 

megfigyelése (több, 

kevesebb, kisebb, 

nagyobb) 

Fák méretének 

megtapasztaltatása. (pl. 

hányan érik át a fa törzsét, 

melyik fa a legmagasabb, 

leglombosabb?)- 

Folyadék mérése. 

Babák számolása, sorba 

rendezése méret szerint. 

Melyik testrészből van kettő?  

Ruhák szétválogatása, 

csoportosítása. Sorszámok 

ismétlése. Páros, páratlan 

számok elmélyítése.  

Téri tájékozódás, udvaron, 

csoportban, séta közben. 

Verselés, 

mesélés  

 
Mese:  

A Föld meséje 

Vers: 

László György: Tócsa-

tükör  

 

Mesék:  

Mese a falánk 

tyúkocskáról 

Párácska 

Rosszcsont felhő és a nap 

Zsiga és Csipet 

 

 

Mesék: Szemfüles 

érzékszervek 

Zelk Zoltán: A három nyúl 

Palkó és a szamara 

A három kívánság 

Mentovics Éva: Csalafinta 

történet –vers 

Bartos Erika: Tükör 

Ének, zene,  

énekes játék, 

tánc  

Dal: Csepp, csepp 

Dj.: Ajtó, ablak nyitva 

van  

Mo: Fújja a szél a fákat 

Zh: Csütörtökön 

virradóra 

Dal: Dolgozni szaporán  

Katalinka szállj el 

Dj. Daniéknál a legények 

Mosdjál, mosdjál.. 

  Antantitiom          Elaludt 

az álmos cica Mo: Esik az 

eső   Bodri kutya sétál 

Búzavirág koszorú Gólya 

néni 

Zh. Hallod-e pajtás Nem 

szoktam       Zöld erdőben, 

zöld mezőben               

Iglice szívem 

Dal: Fürdik, fürdik 

Erdő szélén házikó 

Tente baba, tente 

Éliás, Tóbiás 

Dj. Ennek a kislánynak     

Hajlik a meggyfa       

   Lánc, lánc                     

Gólya, gólya, gilice 

Mo. Kicsi orr, kicsi száj    

   Itt a fejem, itt van ni  

Amikor kinn süt a nap 

Szempillámra álom szakad 

Zh: A faragószék 

A part alatt 

Terefere Tercsi 
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Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi 

munka  

 

Rajzolás aszfaltra, táblára fehér és színes krétával.  

Vizes homokból formák készítése. Várépítés a homokozóban. Szélforgó készítése. 

Családrajz. Gyerekek körberajzolása, közös színezése, festése, „felöltöztetése”. 

Önarckép készítése.  

Mozgás  

 

Egyensúlyozás. Labdajátékok. Verseny és szabályjátékok; ugróiskola; séta. 

Gólyalábazás, népi játékok. Finommozgások: ujj és kézjátékok. 

 

A nyárra tervezett programok nagyon tetszettek a gyermekeknek. A nyári festési, 

karbantartási munkák viszont nagyon megnehezítették nyári terveink megvalósítását.  

A Katica csoport festése és rendbetétele júniustól július közepéig elhúzódott. Júliusban az 

sikerült kifestetni a folyosókat, és a mosdókat. Szülői segítséggel ki tudtuk festeni a 

tálalókonyhát. Augusztus végén szintén szülői összefogással sikerült kifesteni a Cica 

csoportot. A balesetek elkerülése, megelőzése érdekében sokszor az udvar megközelítése is 

nehézkes volt. Az óvoda dolgozói (különösen az óvodapedagógusok és családtagjaik) sokat 

dolgoztak szabadságuk alatt is, hogy a régi bútorokat át tudják festeni, restaurálni, illetve a 

festés után a termeket újra be tudják rendezni.  

Az óvoda épülete (különösen az első három csoportszoba) májustól augusztusig - a 

klímaváltozásnak is köszönhetően - egyre melegebb. Sajnos nem tudjuk kihasználni a családi 

házakban jól működő természetes hűtését az épületnek, ugyanis az óvoda a hűvösebb éjszakai 

időszakban zárva van. Az átlaghőmérséklet ebben az időszakban 28 és 35 C között mozog, 

amit egyre nehezebben viselnek el a gyerekek. A Szülői munkaközösség a hőség enyhítésére 

redőnyök felszerelését tervezi a Jótékonysági Családi nap bevételéből az óvoda minden 

csoportjában. Optimális megoldás az lenne, ha a Csiga-biga csoportba szereltetnénk egy 

állandó klímát, amit egész évben ki tudnánk használni. Nyáron enyhítené a hőséget, fűtési 

időszakban pedig rásegítene a központi fűtésre, az épület problémásabb részén. Ezáltal fűtés 

szempontjából energiatakarékosabban tudnánk működtetni az intézményt. 

          

7.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése 

 

A 2016-2017-es nevelési év kiemelt feladatai voltak: 
 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodánkban a 

nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés 

 

További céljaink voltak: 

 Az óvoda szabályozó dokumentumainak egységes értelmezése, korrekciója, gyakorlati 

megvalósítása 

 Óvodánk szakmai színvonalának további erősítése, a Néphagyományőrző mester 

óvoda cím elnyerésével együtt járó kötelezettségek teljesítése 

 Szakmai együttműködés érdekében a szorosabb kapcsolattartás kezdeményezése a 

környékbeli óvodákkal 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink voltak: 
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1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai 

színvonal mérhető emelése 

2. Minőségelvű működésünk garanciájaként - építve a kézikönyvekre és útmutatókra, 

valamint a bevezetésre kerülő új gyakorlatra - óvodánk Önértékelési Programjának 

bevezetése.  

3. Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti 

ellátottságra, és az irányításra. 

4. Szakmai munkaközösségeink tapasztalatai alapján, valamint az önértékelésekhez szükséges 

információgyűjtések során kiemelt figyelmet fordítunk az intézményi szintű, leginkább 

fejlesztést igénylő területekre, valamint a nevelőtestület javaslataira: 

5. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának munkatervünkben kiemelt „üzeneteire”: 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható.  

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására. 

6. Pedagógiai Programból adódó feladatok:  

 A gyermekek testápolási szokásainak követése, fejlesztése prevenciós és 

egészségtudatosító céllal  

 A tevékenységek szabad levegőn történő szervezésének bővítése  

 A mindennapi mozgások folytatólagos megvalósítása, illetve ehhez alkalmazkodó 

napirend felülvizsgálata 

 

Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően elkészítettük az óvodapedagógusokra vonatkozó 

Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerünket. Kiemelt feladatainkat 

sikerült megvalósítanunk. Kivétel a 2. pontban jelzett Önértékelési program bevezetése. 

Figyelemmel kísértük és vártuk az ez irányú változásokat. Az autista gyermek megjelenése 

óvodánkban nem várt feladatokkal, és nehézséggel járt, ezért az önértékelések elindítását újra 

átgondoltuk és 2017. második félévére ütemeztük. 

A nevelési év során kettő véletlen baleset történt az óvodában (orrtörés és kéztörés). 

Kivizsgálása, a körülmények tisztázása megtörtént. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Az udvari játékok megfelelnek a Játszótéri előírásoknak és a Fogyasztóvédelmi előírásoknak 

az őszi ellenőrzés szerint. Udvari játékeszközeink folyamatos karbantartást igényeltek, amit 
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igyekeztünk a GTÜ szakembereivel megoldani (pl. a rugós hinta felújítása), vagy külsős 

szakemberek bevonásával (pl. hinta állvány fa oszlopainak javítása). 

Informatikai ellátottságunk még nem megfelelő. Egy laptopot sikerült vásárolni, így a 

Polgármesteri Hivataltól az elmúlt évben kölcsön kapott asztali számítógépet vissza tudtuk 

adni. A többi használatban lévő számítógép illetve laptop, régi, elavult, nehezen használható, 

emiatt a naponta kötelezően elvégzendő feladataink teljesítése is problémát okoz. 

Május 20-án a Szülői Munkaközösséggel közösen megszerveztük hagyományos Jótékonysági 

Családi Napunkat, ami ismét igen jól sikerült. A Szülői Munkaközösség 611. 000 Ft 

bevétellel zárta a rendezvényt. A bevételből redőnyöket szeretnének a szülők készíttetni az 

óvoda minden csoportjába. A Szülői Munkaközösség úgy döntött, hogy sok év kihagyás után 

újra Óvodai Jótékonysági Bált rendezne novemberben. 

Pályázati tevékenység  

A Bozsik program keretén belül 50.000 Ft-ot kaptunk, melyből sporteszközöket vásároltunk. 

A fenntartóval való kapcsolat 

 

Fenntartónkkal, Gomba Község Önkormányzatával valamint a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóival megfelelő volt a kapcsolat az elmúlt nevelési évben is. A fenntartó képviselői 

figyelemmel kísérték programjaikat, rendezvényeinket. A Polgármesteri Hivatal dolgozóival 

napi kapcsolatban voltunk /gazdasági, igazgatási, tanügy /. 

A gyermeki fejlődés nyomon követése 

 

A gyermeki személyiség fejlesztése szükségessé teszi a gyermekek folyamatos megfigyelését. 

Ennek érdekében az óvodapedagógusaink folyamatosan feljegyzéseket készíttettek minden 

gyermekről, az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig; rögzítették a gyermek fejlődési 

szakaszait, fejlődésének ütemét. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatták. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődésének eredményét félévenként rögzítették. A 

gyermekek fejlődésének nyomon követése Gólyanaplóban történt. Amennyiben a gyermeket 

szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus 

fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, és a szakértői bizottság felülvizsgálatának 

megállapításait is itt rögzítettük.  

A nagycsoportos korú gyermekek a tanulási zavarok megelőzésének érdekében részt vettek a 

Sindelar vizsgáló eljáráson, ahol részképességeiket vizsgáltuk. 

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás  

 

A szülők számára a nevelési év során megtartottuk a szülői értekezleteket, ezen kívül 

szerveztünk karácsonyi-, anyák napi- valamint csoportfényképezést, közös kirándulásokat és 

csoportonkénti családi napokat, melyek nagyon jól sikerültek. 

A Szülői Munkaközösség választott tagjaival is megfelelő és jó volt a kapcsolat, kölcsönösen 

segítettük egymás programjait (pl. Szüreti felvonulás, Gyermeknap, Jótékonysági Családi 
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nap, továbbképzések). Vállalt feladataikat a nevelési év elején elfogadott munkaterv alapján 

végezték. 

Külső-belső információáramlás 

 

Az óvodai dolgozók közötti gyorsabb információáramlás érdekében közös e-mail fiókot, és 

internetes csoportot működtetünk. Így valóban hatékonyabbá és gyorsabbá vált az 

információk átadása. 

A szülők, látogatók pontos tájékoztatása érdekében az óvodai honlapot a Polgármesteri 

Hivatal munkatársának segítségével megújítottuk. Dokumentumaink feltöltése folyamatos. 

Az óvoda-iskola átmenet támogatása 

 

Óvodánk ebben a nevelési évben is jó kapcsolatot ápolt a Fáy András Református Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésével és pedagógusaival. 

 

A kapcsolattartás formáiban most már második éve, a mi kezdeményezésünkre történik 

tapasztalatcsere az elsős tanító nénikkel, valamint a volt nagycsoportosok iskolai 

óralátogatása (novemberben), melyet mindkét részről pozitívan értékeltek. A többi közös 

programunk is jól sikerült (pl. szülői értekezlet, első osztályosok Balázsolása az óvodában, 

iskolalátogatás a nagycsoportosokkal - leendő elsősökkel). 

Külső kapcsolatok  

 

Az óvoda orvosával, a fogorvossal, a védőnővel megfelelő volt a kapcsolatunk az elmúlt 

nevelési évben. A Nevelési Tanácsadó és a Családsegítő szolgálat szakembereivel tartalmasan 

tudtunk együttműködni. 

A Gombai Hétszínvirág Alapítvány kuratóriumával együttműködtünk az óvodai élet 

színvonalasabbá tétele érdekében. Ebben a nevelési évben támogatásuknak köszönhetően 

elkészült a kemence körüli betonozott, nyitott, fedett rész, mely lehetővé teszi, hogy 

óvodásaink esős időben is levegőzzenek. A padlástér bővítéssel tárolási problémáink egy 

része is megoldódott. 

Segítettük a Gombai Református Egyházközség és a Katolikus Egyház által szervezett 

hitoktatást, decemberben templomlátogatáson is részt vettünk. 

A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete által szervezett őszi és tavaszi 

továbbképzésen óvodapedagógusaink részt vettek és az elnökség, valamint a SZÓNÉK tagjai 

is meglátogattak minket. Igyekszünk részt venni a Gombai Rozmaring Hagyományőrző 

Egyesület rendezvényein és segítjük munkájukat. 

 

GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vállalt feladatai voltak az elmúlt nevelési évben is: az 

intézmény optimális működtetése, karbantartási feladatok, óvodai étkeztetés biztosítása. 

Az óvodai étkeztetés szervezése, biztosítása ebben az időszakban megfelelő volt.  
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A GTÜ kijelölte karbantartási feladatok ellátására Lenkefi Istvánt, aki nagyon igyekezett e 

feladatkörnek megfelelni. Az udvar rendezését, a fűnyírást, a kertek rendezését, a fű- és 

levélhordást, a faültetést az ő irányításával, szervezésével sikerült megoldani. Ha nagyobb 

pakolást igénylő tevékenységhez kellett munkaerő, és az igazgató úr is engedélyezte, a GTÜ 

alkalmazottai segítettek. Sajnos a kijelölt karbantartó keveset tudott az óvodában lenni sok 

egyéb, máshol vállalt fontos feladata miatt.  

Úgy gondoljuk, hogy egy részmunkaidős óvodai karbantartó alkalmazása egyre inkább 

szükséges lenne, mert egy ilyen régi épület esetén naponta fordulnak elő sürgős, karbantartást 

igénylő feladatok. Az is megoldást jelentene, ha csak néhány kijelölt napon lenne az 

óvodában, és a hét többi napján a többi Önkormányzati intézményben dolgozna. A fűtési 

rendszer működtetésére, ellenőrzésére, az ebből adódó kisebb hibák megoldására nem volt 

szakemberünk, ez a feladat is a kijelölt karbantartóra hárult. Programunkból adódóan az év 

során többször használtuk az udvaron található kemencénket, ennek szakszerű használatához 

sincs megfelelő szakemberünk. A nyári festések után a termek berendezéséhez, 

visszapakolásához, a polcok újra elhelyezéséhez, felfúrásához, a kisebb bútorok 

karbantartásához, javításához szülői és külsős segítséget kellet igénybe vennünk. 

 

Vezetői reflexió a vezetői pályázatban megfogalmazott célok érdekében végzett feladatok 

megvalósításához. 

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

Intézményvezetőként igyekeztem ellenőrzéssel, támogatással biztosítani a nevelési,- tanulási, 

fejlesztési folyamat eredményességét, a gyermekek fejlődését. 

A Gólyanaplók mérési, értékelési eredményeit óvodapedagógusainkkal közösen beépítettük a 

nevelési, ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatba. 

A rendelkezésemre álló eszközökkel intézményvezetőként arra törekedtem, hogy a 

Pedagógiai programban megfogalmazott és alkalmazott módszerek valamennyi gyermek 

igényének megfeleljenek, és hozzájáruljanak a fejlődésükhöz. 

Intézményvezetőként továbbra is célom az intézmény innovációs tevékenységének folytatása. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Úgy gondolom, hogy ebben a nevelési évben is megfelelő viszonyban volt az intézményi 

jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal.  

 Az erre érvényes Cafeteria megvonás érzékenyen érintette dolgozóinkat, de sikerült 

megértetni velük, hogy miért volt erre szükség. 

A nevelőtestület tagjai továbbra is elkötelezettek a kitűzött céljaink elérésében. Úgy érzem, 

hogy jobban összekovácsolódtunk, ezt mutatja az óvodai szintű rendezvényeink sikeressége 

melynek eredményeként elnyertük tavaly a Néphagyományőrző Mester Óvoda címet. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Igyekeztem naprakészen tartani szakmai tudásom, vezetői kompetenciáim a szervezeti célok 

elérése érdekében.  

Úgy érzem, hogy vezetői ciklusom második évében sikerült hatékonyabb, eredményesebb 

kommunikációs formákat kialakítani az óvodai dolgozókkal és partnereinkkel. 
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Továbbra is elkötelezett vagyok a gyermekek, a nevelőtestület tagjai és saját képzésem 

fejlesztése iránt, és lehetőségeim szerint támogatom a képzéseken való részvételüket.  

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

A vezetési feladatokat az elfogadott feladat ellátási terv alapján, és az aktuális feladatokhoz 

igazodva osztottam meg vezetőtársammal és kollégáimmal. Intézményvezetőként az 

elfogadott munkaterv szerint végeztem a pedagógusok ellenőrzését és értékelését. 

Az elmúlt nevelési év során igyekeztem bevonni az intézményi döntéshozatali folyamatba a 

pedagógusokat. 

A nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 

érdekében támogattam az óvoda dolgozói részvételével szervezett óvodán kívüli 

ismeretszerző és egyéb szabadidős programokat. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Folyamatosan figyelemmel kísértem a jogszabályi változásokat, és eleget tettem az előírt 

tájékoztatási kötelezettségemnek. 

Intézményünk működésének nyilvánosságát, és a pozitív intézményi imázs kialakítását és 

fenntartását honlapunkon keresztül és internetes csoporton belül tudom biztosítani. 

Céljaink elérésének támogatásához megfelelő 

 

Összegzés 

 

Fontosnak tartom, hogy óvodánk értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal is 

kiegészítve hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, amelyek az intézmény 

eredményes működéséhez szükségesek. Köszönöm valamennyi munkatársam kreatív, 

színvonalas és áldozatos munkáját. 

Az eszközök folyamatos felülvizsgálata, karbantartása, cseréje elengedhetetlen a gyermekek 

testi épsége, a korszerű pedagógiai nevelés és a minőségfejlesztés érdekében.  

A fenntartó és a képviselő testület döntésének értelmében fejlesztési céljaink közösek, 

megalapozottak. A megfontoltság elvét figyelembe véve továbbra is hatékony gazdálkodásra 

törekszem a fenntartóval együttműködve. 

 

Köszönöm a Képviselő Testület óvoda iránti érdeklődését, eddigi támogatását, és kérem a 

beszámolóm megvitatását és annak elfogadását. 

           

Gomba, 2017. 08. 29.  

 

 

 

Tóthné Szegedi Judit            

intézményvezető 
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 8. Legitimációs záradék: 

 

 

 

 

 

A Gombai Gólyafészek Óvoda Nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2016/2017-es 

nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

Kelt: Gomba, 2017. augusztus 29. 

 

 

 

…………………………….  

Tóthné Szegedi Judit 

  intézményvezető 

 

 

 

 

 

A fenntartó megismerte és elfogadta a 2016/2017-es nevelési év beszámolóját. 

 

 

 

 

 

Kelt: Gomba, 2017. …………. 

 

…………………………….  

        Lehota Vilmos  

fenntartó képviselője 
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9. Felhasznált irodalom: 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára  

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.  

Második javított változat 

- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás. 

 A Gombai Gólyafészek Óvoda működését szabályozó dokumentumok 

- Pedagógiai Program 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- az intézményben működő szervezetek dokumentumai 

- az intézményi önértékelés dokumentumai 

- Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer 
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Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! 

 

 A 2017-2018-as nevelési évet ismét teljes óvodapedagógusi és dolgozói 

létszámmal, rendezett környezetben kezdhetjük el. Gomba Község 

Önkormányzatának támogatásával, a szülőkkel együtt törekszünk 

folyamatosan otthonossá, meghitté tenni a belső és külső környezetünket 

egyaránt. 

Nagy izgalommal készülünk a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok 

Egyesületének Országos tavaszi találkozójának megszervezésére, 

valamint óvodánk fennállásának 70. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepségünkre. Várjuk az intézményünk pedagógusait érintő és a 

jogszabályi elvárásoknak megfelelően kötelezően bevezetésre kerülő 

önértékelést, valamint a külső szakmai ellenőrzéseket (tanfelügyeleti 

ellenőrzés). 

A 2017/2018-es nevelési évben a hangsúlyt szakmai munkaközösségeink 

további fejlesztésére kívánjuk helyezni. Célunk az, hogy minden 

munkatársunk intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, 

eredményes, hatékony és elégedett legyen.      

A szülők támogató jelenlétére továbbra is számítunk a saját gyermekeik, 

és a csoportközösségek együttnevelésének érdekében.  

Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és 

képessége szerint erősítse óvodánk eredményeit és hírnevét. 

 

                                                                 Tóthné Szegedi Judit 

                                                              óvodavezető 

 

 

 

 

 

„Aki a népi játékok és dalok tanítására és továbbadására vállalkozik, 

annak mennél többet kell tudnia azok hátteréről, arról a kultúráról, 

melynek az a dal vagy játék szerves része. Ekkor tud feltárulni annak 

minden szépsége. S ez kihat majd a dalok tolmácsolására, továbbadására 

is.” 

                                                                                  (Barsi Ernő) 
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1. Pedagógiai folyamatok  

 

1.1. 

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 
 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja 

Általános elvárás minden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt célja követhető módon jelenjenek meg a nevelési és tanulási 

tervek, a megvalósítás, valamint az értékelések tatalmaiban. 

 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

Pedagógiai program  

Célunk az értelmi képességek fejlesztése 

 a beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a 

kivitelező tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata 

 

x    

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 Óvodavezető 

 

 

Célunk a szociális képességek fejlesztése: 

 szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek 

aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének 

aktuális befolyásolási képességének fejlesztése 

 kiemelt feladatunk az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend 

megtervezése, megalapozása, kialakítása 

x    

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 Óvodavezető 

 

 

A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek                                                         

 Megvan mindennek az ideje. A munkának a pihenésnek az ünneplésnek és ez által az egymásra figyelésnek is. Az ünnepnap érték. Ha ezt jól éljük 

meg, akkor magunkkal vihetjük ennek a napnak az erejét, lendületét a hétköznapjainkba. 

 Fontos az igaz, őszinte szó kimondása, a gesztusok, mozdulatok eredetisége, őszintesége. 

 

 

Célunk az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes 

motívumok kialakítása 

x    

x 

 

 

  Óvodavezető 

BECS tagok 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

 önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az 

önbecsülés, a reális, a képességeket is figyelembe vevő 

teljesítményértékelés eredményeként. 

 

x 

Célunk a személyes képességek fejlesztése 

 az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az 

önfejlesztés képességeinek megalapozásával. 

x    

x 

 

 

 

x 

x  Óvodavezető 

BECS tagok 

 

Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése 

 Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetség ígéretes gyermekek 

felismerése, fejlődésük elősegítése és támogatása 

x x   

x 

 

 

x 

  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel a 

veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre. 

       Gyermekvédelmi 

felelős 

 

Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, velük 

együttműködve végezzük munkánkat. 

  x  

x 

x 

x 

  Óvodavezető 

 

 

Továbbképzési terv  

 Integrált megközelítést kell alkalmazni, bevonva valamennyi érintett felet – így 

a családokat is –, és szoros együttműködést kell kialakítani a nevelőmunkát segítő 

szakszolgálatokkal.  

 Célunk az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek 

számára személyiségük kibontakoztatásához.  

x     

x 

  Óvodavezető 

 

 

Önértékelési program  

Minőségi célok - Az intézmény saját minőségcéljai:  

 A pedagógusok felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzésre, 

valamint a minősítésre. 

 A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók fejlődésének elősegítése 

 A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval történő hatékony 

együttműködés kialakítása és fenntartása 

    x  

x 

 Óvodavezető 

Óvodavezető-

helyettes 

 

Etikai kódex  

A Kódex célja a pedagógus szakma közmegegyezésen alapuló hivatáserkölcsi normáinak 

rögzítése, a szakma belső összetartozását és ezzel társadalmi megbecsültségét erősítő, a 

közösség tagjaként követendő etikus emberi magatartások leírása. 

   x

x 

   Óvodavezető 

Közalkalmazotti 

Tanács 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1 2 3 4 5 6 7 

 A pedagógus hivatás különlegesen fontos társadalmi szerepéből következő 

tartalmak:  

- A pedagógus hivatás etikai normái: Kapcsolatok 

Házirend          

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda 

és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. 

- „A szülő köteles jelezni minden olyan körülményt, ami gyermeke 

egészségi állapotával összefügg.” 

- „Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat.” 

   x 

x 

x   Óvodavezető 

 

 

Vezetői pályázat/Vezetési program  

Rövid – közép – hosszú távú célok 

A törvényes működés feltételeinek megteremtése és biztosítása 

 A törvényes tartalmi és formai elemek folyamatos biztosítása. 

Gazdálkodás, működési; tárgyi és eszközbeli feltételek biztosítása 

 Szakmai információáramlás megfelelő működtetése. 

A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése. 

 A belső értékelés során „kiváló” minősítést kapott pedagógusok ösztönzése a 

minősítési rendszeren belüli megmérettetésre (Életpálya Modell)  

Pedagógiai célkitűzések és feladatok – Szolgáltatások 

 A nevelési - oktatási intézmények közötti kapcsolatok ápolása 

 A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek speciális szükségleteinek, 

foglalkoztatásuk feltételeinek megteremtése külső tehetségműhelyek 

felkutatásával. 

 A hátrányos és SNI gyermekek körében a differenciált egyéni foglalkoztatás 

pedagógiai módszereinek folyamatos bővítése 

x x x x x  

x 

x Óvodavezető 
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1.2.  

 

 

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

 

 

A 2016-2017 nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak 

 

Kiemelés a 2016-2017 nevelési 

év beszámolójából 
Fejleszthetőségek 

 

Munkatervi célok, feladatok 

 

Megvalósítás területei  
Felelős 

 
Oldal 
szám 

1 2 3 4 5 6 7 

Fejleszthető: a gyermekek 

erkölcsi-szociális érzelmei 

 Az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend 

megtervezése, megalapozása, kialakítása. A 

gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek 

- Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük 

őket. 

 x   

x 

  

 

 

x 

 Óvodavezető 

 
 

Fogadóórák tekintetében 

feladatunk azon szülők 

meggyőzése, akik nem éltek 

ebben a nevelési évben a 

lehetőséggel. 

Továbbra is fontosnak tartjuk 

a családlátogatást és a 

fogadóórákat, a szülők is 

igénylik. 

A hatékonyabb családi beszélgetések gyakorlata:  

- fogadó óra 

- problémamegoldó 

családi beszélgetés  

 

x    

x 

 x  Óvodavezető 

 
 

Folytatjuk a tudásmegosztás 

beindított gyakorlatát.  

Szakmai szervezetfejlesztés     

x 

 x  Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezetők 
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1.3. 

 

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

 

 

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 

 

 

Önértékelésre kijelölt kollégák/ területek - értékelő csoport – ütemezés 

 

Éves önértékelési terv - az önértékelések ütemezése 

 

 

Az éves önértékelési tervben kijelölt pedagógusok önértékelésében 3 fő (BECS) vesz részt, azonban - a vezetői feladatot ellátók kivételével - 

egy pedagógus maximum 1 önértékelési feladat ellátásába vonható be. 

 

Belső Önértékelési Csoport 

Tagjai: Borbásné Varga Ildikó (vezető), Brecsokné Sleszkó Nóra, Tatár Róbertné 

Az önértékelési csoport tagjai az általuk készített feladattervben rögzítik, hogy ki végzi a dokumentumelemzést, ki készíti az interjúkat, és ki 

bonyolítja le a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést támogató 

informatikai felületen, ahol azokat az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el. 

Az önértékelést végző óvodapedagógus a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja 

(szükség esetén egyeztetve, pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes elvárások teljesülését, és 

kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 

- Gombai Gólyafészek Óvoda Önértékelési Programja 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
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Pedagógus önértékelés 

 

 

Ssz. 

Önértékelésre kijelölt 

pedagógus Tervezett időszak 

 

1. Tolvai Judit 2017/2018 I. félév 

2. Szegedi Zsuzsanna 2017/2018 I. félév 

3. Bakó Zsófia 2017/2018 I. félév 

4. Mátyás Ferencné 2017/2018 II. félév 

5. Tatár Róbertné 2017/2018 II. félév 

 

A pedagógusok önértékelése során - az Önértékelési kézikönyvben szabályozott formában - az érdeklődő kollégák számára lehetőséget biztosítunk 

a szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra. 
 

Vezetői önértékelés 

 

Önértékelésre kijelölt  

vezető 

Tervezett időszak 

Tóthné Szegedi Judit 2017/2018 I. félév 

 

Intézményi önértékelésre ebben a nevelési évben nem kerül sor. 

Az önértékelések során az Önértékelési kézikönyvben megfogalmazott elvárások szerint kell eljárnunk annak érdekében, hogy markánsan meg 

tudjuk jeleníteni mindhárom szinten az erősségeinket és fejleszthetőségeinket, valamint, hogy az elvégzett önértékelésünk a tanfelügyeleti ellenőrzés 

számára jól használható kiinduló helyzet legyen. Elvárás, hogy az önértékelések lebonyolítása során a hétköznapokban megszokott valós 

helyzetekben, a gyermeki és felnőtt közösség zavarása nélkül, a lehető leg hatékonyabban járjunk el.  

 

Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint) 

 

Teljesítményértékeléssel 

érintett 

 

Időpont 

 

Határidő 
(Értékelési dokumentumok zárása) 

 

Felelős 

Óvodapedagógusok  

 

2017/2018 nevelési év 2018. 07. 30. 

 

Óvodavezető 
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Az értékelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően történik a teljesítményértékeléshez kapcsolódó értékelési beszélgetés. 

  

A külső ellenőrzés és minősítés általános rendje 

 

 – Tanfelügyelettel érintettek köre 

 

 

Ellenőrzés jellege Ellenőrzött 

pedagógus/terület 

Időpont Intézményi delegált 

Pedagógus ellenőrzés 

 

- - - 

Vezetői ellenőrzés Tóthné Szegedi Judit 

 

2017/2018 nevelési év Óvodavezető helyettes 

Intézmény ellenőrzés 

 

Nevelőközösség 2017/2018 nevelési év Óvodavezető 

 

 

– Minősítő vizsgával / eljárással érintettek köre 

 

Minősítés jellege Érintett 

pedagógus 

Időpont Intézményi delegált 

Minősítő vizsga - 

 

- - 

Minősítési eljárás  - 

 

- - 
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Ellenőrzési ütemterv 

Az óvodavezető-helyettes, a munkaközösség- vezetők az ellenőrzési- értékelési feladatokba aktívan bekapcsolódnak. 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

 Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét. 

 Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására. 

 

 

Csoportok 
Jelölések 

DOK=dokumentumok általános ellenőrzése ( felvételi napló, csoportnapló…. ) 

MIN= mindennapos nevelőmunka, óvodai programok, ünnepek, 

KAR= karbantartás, felújítás 

 szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. 

Maci DOK MIN DOK  DOK MIN   DOK  KAR  

Katica DOK  DOK MIN  DOK    DOK MIN KAR  

Cica DOK  DOK MIN DOK   MIN DOK  KAR  

Pillangó DOK MIN DOK  DOK  MIN  DOK  KAR  

Csiga-biga DOK  DOK MIN DOK     DOK MIN KAR  
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Belső ellenőrzési terv 

 

Tevékenység Határidő Felelős 

1. A nevelési év kezdetére, a nyári karbantartási munkálatok, 

felújítások, nagytakarítás elvégzésének ellenőrzése 

2017. 09. 01-ig. 

 

Óvodavezető helyettes 

2. Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése,  2017.10.15-ig Óvodavezető 

 

3. Dokumentumok: csoportnaplók, felvételi – mulasztási 

naplók, munkaközösségi foglalkozások dokumentációjának, az 

egyéni fejlettségmérő lapoknak az ellenőrzése 

 

2017.11. 30-ig 

és folyamatosan, szükség 

szerint 

 

  Óvodavezető 

4. Dajkák, fizikai dolgozók munkájának és a munkavédelmi 

előírások betartásának ellenőrzése 

 

Folyamatos 
Óvodavezető 

Munkavédelmi felelős 

 
5. Munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek 

belső helyzete, emberi kapcsolatok 
 

Folyamatos 

Óvodavezető  

Óvodavezető helyettes 

6. Gyermekvédelmi munka ellenőrzése gyógypedagógiai 

munka ellenőrzése 

Félévente szóbeli 

beszámoltatás 
Óvodavezető  

 

7. Gyógypedagógiai munka ellenőrzése Nevelési év végi beszámoló Óvodavezető  

 8. Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére 

szolgáló előírások betartásának ellenőrzése 

Folyamatos Óvodavezető  

Óvodavezető helyettes 

9. Gazdálkodás helyzetének áttekintése Havonta Óvodavezető 

10. Munkavédelmi-, munkabiztonsági képzésen való részvétel, 

valamint az előírások betartásának ellenőrzése 

          Negyedévente 

-képzés évente 
Munkavédelmi felelős 

11. Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlásának ellenőrzése           2017. szeptember Óvodavezető 
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1.4. 

 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

 

 

 

Mérés – értékelés - Tervezett mérések  

Ssz.  

Mérés területe 

Érintettek köre  

Mérés eszköze 

módszere 

 

Mérés  

ideje 

 

Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

1.  A gyermekek fejlettség 

állapota: 

- értelmi 

- beszéd 

- hallás 

- látás 

- mozgás 

Óvodapedagógus Minden gyermek Visszacsatolás: 

Szülő 

Gólyanapló; 

folyamatos 

megfigyelés 

Évi 2 alkalom: 

 

Óvodavezető 

2.  Sindelár vizsgálatok Óvodapedagógus Tanköteles 

nagycsoportosok  

Visszacsatolás: 

Szülő 

 

Célzott 

megfigyelés, 

vizsgálat kérdései 

 

2017.november4.-

2018.január 31. 

 

Óvodavezető 

helyettes 

3.  Önértékelésekhez 

kapcsolódó szülői 

elégedettség  

BECS Érintett 

pedagógus 

csoportjába járó 

gyermekek szülei  

 

Visszacsatolás; 

Érintett pedagógus, 

intézményi szintről 

a nevelőtestület  

Kérdőív BECS 

feladattervei 

szerint 

BECS vezető 

 

Elvárás minden pedagógus részéről, hogy: 

- feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását 

- Egyéni és csoport szinteken a mérési eredmények alapján határozza meg, szükség esetén pedig korrigálja a tervezési tartalmakat  
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1.5. 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

 

A nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek 

 

Szabályozó 

dokumentumok, 

 folyamatok  

 

Szabályozandó terület Szabályozást végzők Időtartam:  

november - december hó 

 Határidő 

Felelős 

 

Önértékelési program  

 

A jogszabályi változások 

és az intézményi gyakorlat 

szerinti korrekció 

BECS tagok 01.31. BECS vezető 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

2.1. 

 

Személyiségfejlesztés 

 

 

Adatbázis 

 

 

Ssz. 
 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 
2017. 09.01.  

 

Megvalósítás területei 

(x) 

 

Felelős 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Beírt gyermekek száma  134      x  Óvodavezető 

2.  Felvett gyermekek száma 112      x  Óvodavezető 

3.  Sajátos nevelési igényű gyermekek  3 x  

x 

  

 

 

 

 

x 

  Fejlesztőpedagógus, 

Gyermekvédelmi felelős 

Óvodapedagógus 

4.  HH gyermek 1  x      Gyermekvédelmi felelős 

5.  HHH gyermek 

 
0  x      Gyermekvédelmi felelős 

6.  Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő  
16  x    x  Óvodatitkár 

7.  Szülői nyilatkozat alapján térítés- 

mentesen étkezők 
42      x  Óvodatitkár 

8.  3, vagy több gyermeket nevelő 

családban élők 

27      x  Óvodatitkár 

9.  Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

vagy családjában tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

2      x  Óvodatitkár 

10.  Nevelésbe vett gyermek  0  x      Óvodapedagógus 

11.  Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek  
3  x   x   Óvodapedagógus, pszichológus 

(PMPSZ) 
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Ssz. 
 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 
2017. 09.01.  

 

Megvalósítás területei 

(x) 

 

Felelős 

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Veszélyeztetett gyermek  

 
0  x      Gyermekvédelmi felelős 

13.  Anyaotthonban lakó gyermek  

 
0 x x   x   Gyermekvédelmi felelős 

Óvodapedagógus 

14.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 

 
felmérés 

alatt 

 x   x   Óvodapedagógus 

15.  Félnapos óvodás gyermek 

 
3      x  Óvodatitkár 

16.  Nem étkező 

 
1      x  Óvodatitkár 

17.  Tehetségígéretes gyermek 

 
felmérés 

alatt 

 x  x x   Óvodapedagógus 

Óvodavezető 

Munkaközösség vezető 

18.  Óvodai jogviszonyt szüneteltető 

gyermek 

 

0      x  Óvodatitkár 

 

A működés rendje 

Óvodapedagógusok munkaideje: heti 40 óra 

Csoportban töltendő kötelező óraszám: 32 óra 

Órakedvezményben részesül: az intézményvezető helyettes, a Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai, a továbbképzésben részt vevő 

óvodapedagógusok, az óvodapedagógus gyakornok, a munkavédelmi felelős. 

Az óvodapedagógusok a gyermekcsoportban teljesítik kötelező óraszámukat a mindenkori munkaidő beosztás szerint. 

Pedagógiai asszisztensek heti munkaideje: 40 óra 

Óvodatitkár heti munkaideje: 40 óra 

Dajkák heti munkaideje: 40 óra - A dajkák lépcsőzetes munkavégzéssel végzik a munkájukat. 

Konyhai dolgozó heti munkaideje: 40 óra 

Takarítónő heti munkaideje: 20 óra 
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GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÜTEMEZÉSE 

 

Gyermekvédelmi felelős: Tolvai Judit 

Fogadó óra: Előzetes telefonos egyeztetés szerint   

 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint 

segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel 

 SNI beszélgető kör működtetése az érintett óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógus, , és lehetőség szerint az óraadó gyógypedagógusok, 

logopédusok, mozgásterapeuta részvételével  

 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében 

 

Figyelembe vesszük: 

 Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját  

 A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket 

 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezebben kezelhető gyermekek számára 

 

Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatainak egyeztetése az óvodatitkárral. 

 

Gyermekvédelmi feladataink 

 

Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

Kedvezményes/térítésmentes étkezési térítésre feljogosító 

dokumentumok begyűjtésének támogatása az érintett szülőktől 

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szociális étkezési 

támogatás, szükséges nyilatkozatok). 

óvodatitkár 

 

 

2017. szeptember  

Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, szakszolgálattal, 

fenntartóval. 

óvodapedagógus 

 

 aktuálisan Az első jelzést a 

gyermekvédelmi 
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Feladat Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

felelős felé szükséges 

megtenni. 

A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű 

és nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés 

készítése, folyamatos nyomon követésük. 

óvodapedagógus 

 

2017. szeptember 

és aktuálisan 

 

Tanulási nehézséggel, magatartás és beilleszkedési nehézségekkel 

küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése. 

óvodapedagógus 

 

2017. szeptember 14. 

és aktuálisan 
 

Konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel: az egyes gyermekek 

helyzete, a segítségnyújtás lehetőségei, feladatai. 

óvodapedagógus 

 

2017. szeptember 

és aktuálisan 
 

Októberi statisztikához adatok gyűjtése és elemzése. 

 

óvodapedagógus 

óvodatitkár 

 

2017.09.29. 

 

 

Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén, szociális 

étkezési támogatások felülvizsgálata 

óvodatitkár 

 

2017. december  

Nevelőtestületi tanácskozáson (szóbeli) beszámoló a gyermekvédelmi 

tevékenységről 

 

gyermekvédelmi 

felelős  

2018. 01.15.  

és 05.09.  

 

 

Írásbeli éves beszámoló készítése az éves munkáról  gyermekvédelmi 

felelős  

        2018. 06.11. 

 

 

Aktuális feladatok ellátása óvodapedagógus 

 

feladatfüggő 

folyamatosan 

 

 

 

A gyermekvédelmi felelős aktuális igény szerint pedagógiai esetmegbeszélő kör működtetésével kívánja támogatni az óvodapedagógusok és a 

munkájukat segítő pedagógiai asszisztensek munkáját.  

Az e-portfólió kötelező dokumentumai között szerepel az esetleírás, melynek célja a más dokumentumokból kevésbé megismerhető 

kompetenciák bizonyítása. Az esetmegbeszélések a gyakorlati munka során felmerülő problémák megoldásaihoz vezető utak/lehetőségek 

feltárásán túl e kötelezően feltöltendő dokumentum elkészítéséhez, tartalmi felépítéséhez is segítséget nyújthatnak. 

 
A munkacsoport foglalkozásai nyitottak, így tagjain kívül várnak minden érdeklődőt, különösen a „probléma és esetgazda”, a 

gyakornok, valamint a pedagógiai portfolióikat író kollégákat.     
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A gyermekvédelmi felelős ütemezett feladatai: 

 

Ssz. Téma  Időpont Megjegyzés 

1. A munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése 2017. 08.30.  

2. Jogszabályi változások a gyermekvédelem területén – vonatkozó 

jogszabályok áttekintése: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, 

családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=2

0170101&txtreferer=A1100204.TV 
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 
Munkatervben megjelenített statisztikai adatok áttekintése 

Esetmegbeszélés 

2017. 

szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészülés:  

- Jogszabályok áttekintése 

- Kérdések összegyűjtése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend megtervezése, 

megalapozása, kialakítása. A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi 

értékek 

- Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük őket. 

Esetmegbeszélés 

 

2017. 

december 

 

 

4. A gyermekvédelmi felelős részvétele kibővített óvodavezetői 

értekezleten 

2018. február  

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
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Az óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei – Egészségügyi felvilágosítás – Orvosi vizsgálatok 

 

Óvoda orvosa: Dr. Schidt György  

Védőnő: Surmanné Nagy Krisztina. Fogadóórája: Kedd 8-9 óra között az óvodában. 

Fogorvos: Dr. Béres Noémi - A fogorvosi szűréseket október hónapra tervezzük. 

 

Alapszolgáltatások 

 

SNI és Logopédiai ellátás Név Időpont 

Logopédus Lehotáné Palaticzky Krisztina (szerződéses) Hétfő, szerda, csütörtök 

Gyógypedagógus Máténé Gubek Julianna (szerződéses) Kedd és csütörtök 

Mozgásterapeuta Simon-Keszeg Viktória (szerződéses) Előzetes megbeszélés szerint, heti 1 alkalom 

 

 

Az óvoda szolgáltatásai 

 

Tevékenység Időpont Vezeti 

Játékos angol nyelvű foglalkozások Hétfő 16 órától Tóthné Sz.Judit és Pénzesné Jeles Ágnes 

Tehetséggondozó foglalkozások Havonta 1 alkalom, hétfői napon Tatár Róbertné 

Mesefoglalkozás Havonta 1 alkalom, hétfői napon                         Mátyás Ferencné 

Megmozgató Kedd 15.30-tól Mátyás Ferencné és Juhász Renáta 

Református hittan Szerda 15.30-tól        Ácsné Harkai Zsuzsanna és Ács Mihály 

Katolikus hittan Szerda 15.30-tól Fényesné kovács Aranka 

Néptánc Csütörtök 

15.30-tól 

Brecsokné S. Nóra, Bakó Zsófia, Tolvai Judit, 

Vitális Vera, Borbásné V. Ildikó,  

Tóthné Sz. Judit 

Úszás Csütörtök  (egyeztetés alatt) Monori Városi Uszoda oktatói 
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2.2. 

 

Közösségfejlesztés 

 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai 

 

Az ünnep felelőseinek állandó feladata: legalább 1 héttel az esemény előtt az óvodavezetővel egyeztetve készítsenek írásos programrendet, 

feladattervet. 

 

Esemény Felelős Időpont 

2017/2018 első félév   
Szüret Csoportos óvónők 2017.09. 11.-26. 
Szüreti mulatság Vitális Vera, Tolvai Judit, Juhász Renáta 09.28. 
Mihály napi vásár Csoportos óvónők  09.29. 
Kukorica törés Csoportos óvónők 09.-10. hó 
Állatok napja Csoportos óvónők 10.04. 
Erdei séta a nagycsoportosokkal                           Tatár Róbertné 10. hó 
Márton nap Szegedi Zsuzsanna, Mátyás Anita 11.10. 
András nap Csoportos óvónők 11.30. 
Mikulás az erdőben Tóthné Sz. Judit, Rikter Edina, 

Koblencz Tímea 
12.05. 

Mikulás az óvodában Tóthné Sz. Judit, Rikter Edina,  

Koblencz Tímea 
12.06. 

Luca Tatár Róbertné, Juhász Renáta 12.13. 
Szent Család járás Szegedi Zsuzsanna, Rikter Edina,  

Koblencz Tímea 
12-11.-18. 

Karácsonyi ünnep Szegedi Zsuzsanna,  

Rikter Edina,  

Koblencz Tímea 

12.19. 

Kántálás Brecsokné Sleszkó Nóra 12.21. 
Iskolások betlehemi műsora Tóthné Szegedi Judit 12.22. 



25 

 

2017/2018 második félév   
Vízkereszt Tolvai Judit, Bakó Zsófia 2018.01.05. 
Farsang Tolvai Judit, Bakó Zsófia 02.05.-13. 
Farsang (nyílt nap) Tolvai Judit, Bakó Zsófia 02.08. 
Téltemetés Tolvai Judit, Bakó Zsófia 02.14. 
Gergely-járás Borbásné Varga Ildikó 03.09. 
Nemzeti ünnep Mátyás Ferencné. Mátyás Anita 03.14. 
Víz napja Juhász Renáta 03.22. 
Húsvéti készülődés Vitális Vera 03.19-23. 
Húsvéti tojásszedés Vitális Vera 04.04. 
Komatálazás Vitális Vera 04.06. 
Föld napja Borbásné Varga Ildikó 04.20. 
Majális, májusfa állítás Mátyás Ferencné 04.27. 
Anyák napja Csoportos óvónők 05.07. 
Csoportos kirándulások Csoportos óvónők 05. hó 
Iskolalátogatás Vitális Vera 05.08. 
Madarak és fák napja Bakó Zsófia 05.10. 
Pünkösdi királyválasztás Szegedi Zsuzsanna 05.18. 
Gyereknap Tatár Róbertné,  

Brecsokné Sleszkó Nóra 
05.25. 

Évzáró   Csoportos óvónők,  

Rikter Edina, 

Koblencz Tímea 

05.28.-06.01. 

Gólyaröptető Brecsokné Sleszkó Nóra,  

Tóthné Sz. Judit, 

 Rikter Edina, 

Koblencz Tímea 

06.08. 

Nagycsoportosok alvása Csoportos óvónők 06.11.-15. 
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3. Eredmények  

 

 

 

Feladatok 

Megvalósítás területei  
Felelős 

 
Oldal 
szám 

1 2 3 4 5 6 7 

Beiskolázási mutatók javítása: az iskolai tanulmányaikat elkezdők 

számának/arányának fokozatos emelkedése érdekében további, és 

hatékony együttműködés a családokkal.   

 

   x x   Óvodavezető  

Beiskolázási mutatók javítása -  
Információk gyűjtése a község általános iskolájából: Kapcsolatfelvétel a az 

elsős tanító nénikkel, elégedettség mérés.  

 

x x  x x   BECS vezető  

Szervezett továbbképzések pontos regisztrálása, elégedettségi adatok. x x  x x x x Óvodavezető és 

Óvodavezető helyettes 
 

Gyermekrendezvények és programok, valamint a résztvevő gyermekek 

és felnőttek számának folyamatos és pontos regisztrálása, elégedettségi 

adatok. 

 

x x      BECS vezető  

Azon tartalmak összegyűjtése, amelyeket szeretnénk megjelentetni az 

éves beszámolónkban, mint nyilvános dokumentumban. 

 

 

   x    Munkaközösség vezetők  
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk  

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel. Nevelőtestületi 

tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő 

munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, takarítónő, óvodatitkár) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében 

kötelező. A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. 

 

Sz. Esemény / téma Felelős Határidő 

 

1. 

 

 

 

Szakmai továbbképzés 

Részvétel a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének 

Országos Találkozóján Szentendrén 

 

 

Tóthné Szegedi Judit 

 

2017.10. 13. 

 

 

 

 

2. 

1. Felkészülés a minősítési eljárásra 

Portfólió készítés (esetleírás gyakorlása), portfólió-védés, tapasztalatok 

megbeszélése 

2. Országos szakmai találkozó előkészítése 

3. Aktuális feladatok, kérdések 

 - Az első félév tapasztalatai, értékelések 

4. Pedagógus önértékelés folyamatának elemzése, további feladatainak 

pontosítása 

Tóthné Szegedi Judit 

 

Borbásné Varga Ildikó 

 

 

 

  

    2018. 01.15. 

 

 

 

3. 

 

 

Szakmai továbbképzés 

A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének Országos 

Találkozójának szervezése 

 

Tóthné Szegedi Judit 

Borbásné Varga Ildikó 

 

    2018. 04. 13. 

 

 

4.  

A nevelési év értékelése 

Munkatársi értekezlet:  
- kiemelt munkatervi feladataink 

- humán erőforrás fejlesztése 

- szakmai munkaközösségek eredményei 

 

Tóthné Szegedi Judit 

 

 

 

2018. 06. 11. 

 

    5. 
Szervezetfejlesztő szakmai nap 

Évzáró ismeretszerző kirándulás 

Borbásné Varga Ildikó 

 

       2018. 06. 22. 
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AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ SZAKMAI FÓRUMOK 

 

Óvodavezetői megbeszélések 

 

 

Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi 

szintű koordinálása. A vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap első hétfőjén, vagy szerdáján van az óvodavezető helyettes 

beosztásához igazodva. 

 

Ssz. Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

1. - Munkatervi tartalmak véglegesítése 

- Kistérségi továbbképzés feladatainak ütemezése 

- Önértékelések előkészítése 

- Intézményértékelés – Tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítése 

- Tárgyi- eszközbeli feltételek, beszerzések 

09.04. 

hétfő 

 

 

2. - Az évindítás tapasztalatai 

- Vezetői feladatok az Etikai kódex elvárásainak való megfelelés 

tükrében: A pedagógus hivatás etikai normái: Kapcsolatok 

- Óvodai Jótékonysági Bál előkészítése 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

10.04. 

szerda 

 

 

3.       -     Intézményértékelés – Tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítése 

- Pedagógus önértékelések előkészítése 

11.08. 

szerda 

 

 

5. - Téli ünnepkörrel, ügyeleti ellátással kapcsolatos szervezési feladatok 

- Önértékelési feladattervek áttekintése, tapasztalatok megvitatása 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

12.06. 

szerda 

 

  

 

6. - A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete Országos 

Találkozójának előkészítése 

- Pályázatok megbeszélése 

- Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

01.08. 

hétfő 
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Ssz. Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

7.       -    Továbbképzési rendszer áttekintése, továbbképzési terv elkészítése 

- Önértékelések tapasztalatai:  

Tapasztalatok összegyűjtése és megvitatása: tervezés, erőforrások, 

szervezés, irányítás, koordinálás, 

-  Aktuális feladatok 

02. 07. 

szerda 

 

 

 

8. - Teljesítményértékelések előkészítése 

- Beiskolázási terv véglegesítése 

- Vezetői pályázattal kapcsolatos feladatok ütemtervének elkészítése 

03.07. 

szerda 

 

9. - Minősítésre történő jelentkezések előkészítése 

- A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete Országos 

Találkozójának szervezési feladatai 

- Aktuális feladatok 

04.04. 

szerda 

 

10. - Év végi beszámoló előkészítése 

- Aktuális feladatok 

05.09. 

szerda 

 

11. - Az intézmény nyári működésének előkészítése 

- Nevelőtestületi értekezlet előkészítése 

- Aktuális feladatok 

06.04. 

hétfő 

 

12. - Munkatársi értekezlet előkészítése 

- Aktuális feladatok 

08. 15. 

szerda 

 

 

 
Szakmai munkaközösségek 

 

 

Ssz. Szakmai munkaközösség neve 

 

Munkaközösség 

vezetője 

Munkaterv 

oldal 

1. Az ONAP elvárásaihoz igazított foglakozások tervezése ének-zenei területen 

- szakmai munkaközösség 2017-2018. 

Brecsokné Sleszkó 

Nóra 

1. melléklet 
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2. Tehetséggondozási munkaközösség Tatár Róbertné 2. melléklet 

3. A népmese pszichológiai jelentősége, és a gyermekekre gyakorolt hatása  

- szakmai munkaközösség  

 

Mátyás Ferencné 3. melléklet 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó napja 2018. augusztus 31. (péntek). 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A 

nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, óvodatitkár, takarítónő, konyhai kisegítő) részvétele az alkalomszerű szervezés 

függvényében kötelező. 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői 

igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel. 

Iskolai szünetek időpontjai: 

  Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

  A tavaszi szünet a gombai általános iskolában 2018. március 26-tól 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

március 23. (péntek), míg a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

 A nyári szünet várhatóan 2018. június 25-től augusztus 31-ig tart. 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést – a Nkt. 30.§ (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell.  

 

 

 



31 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

 

A Szülői Munkaközösség értekezletei  

 

Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül sor. A Szülői Munkaközösség tagjainak száma 

csoportonként 3 vagy 4 fő. Az elnök személyéről (a megválasztott szülők közül) szintén az első szülői munkaközösségi értekezleten döntenek a 

jelenlévők. 

 

Szülői szervezet tagjai 

 

SZMK elnök: Juricza Györgyné  

 

 

Csoport Választmányi tagok Választmányi tagok 

Maci csoport Sulán Józsefné Borsos Katalin 

Gyenes Gabriella  

Katica csoport Lengyel Anita Pavliszkáné B. Andrea 

Kosibáné Vajda Adrienn Tatár Róbert 

Cica csoport Kovács Tímea Mélypatakiné Molnár Mónika 

Sinkovicz Tamás  

Pillangó csoport Lovas Jenőné Barna Jánosné 

Bencés-Szalkai Katalin  

Csiga-biga csoport Varju Viktorné Juricza Györgyné 

Szabó Krisztina  
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A Szülői Munkaközösség éves munkaterve 

 

Ssz. Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

1. Alakuló ülés 

Tisztségviselők választása 

Az éves munkaterv céljainak és feladatainak egyeztetése 

2017.09.06. Tóthné Szegedi Judit 

1.  Báli előkészületek 

Aktuális feladatok 

2017.10.12. 

 

SZMK elnöke 

2.  Tavaszi ünnepek előkészítése 

Aktuális feladatok, programok 

2018. 03.22. SZMK elnöke 

4. A nevelési év értékelése 

 

2018. 05.30. SZMK elnöke 

 

Intézményi szintű réteg 

Óvodánk és a szülők kapcsolata: 

 Szülőkkel közös ünnepek szervezése: Anyák napja 

 Közös tevékenységek szervezése: Jótékonysági Családi nap, vagy Bál 

 Ünnepi készülődések 

 Családlátogatások  

 Kirándulásokon való segítség 

 

Szülői értekezletek  

 

Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum két, illetve rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. A 

csoportok szülői értekezletein - lehetőség szerint - mindkét óvodapedagógus és a csoportban a nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 

asszisztens) részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteiről készített emlékeztetőket, valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet az 

óvoda iratai között elkülönítve őrizzük.  

A Szülői Munkaközösség (SZMK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor. 
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Szülői értekezletek időpontjai 

 

Sz. Esemény, téma Felelős Dátum 

1. Tanévnyitó értekezlet Csoportos óvodapedagógusok 

 

2017. 09. 06. 

2. Előkészületek a Jótékonysági Bálra Csoportos óvodapedagógusok 

 

2017. 10. 19. 

3. A beszoktatás eredményei. téli ünnepeink, szokások az óvodában. 

Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének 

kibontakoztatásában 

Karácsonyi előkészületek 

Csoportos óvodapedagógusok 

 

2017. 11. 09. 

4. Iskolás lesz a gyermekem – Tájékoztató szülői értekezlet a tanköteles 

korú gyermekek szülei számára – meghívott vendégek: a helyi általános 

iskola igazgatója és a leendő első osztályos tanítónők 

(Nagycsoportos szülőknek) 

 

Tóthné Szegedi Judit 

 

Somogyi Tibor iskolaigazgató 

 

 

 

2018. 03. 07. 

5. A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége 

Tavaszi ünnepkör 

Csoportos óvodapedagógusok 

 

2018. 03. 22. 

6. Óvodás lesz a gyermekem - Tájékoztató szülői értekezlet a 2017. 

szeptember 1- től óvodai felvételt nyert gyermekek szülei számára 

(Új gyerekek szüleinek) 

 

 

Tóthné Szegedi Judit 

 

 

 

2018. 08. 28. 

 

A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában, időpontja 17 óra. 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

- Csoport bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 
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- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

- Étkezési térítési díjfizetés módja 

- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai (megállapodás erről az első szülői értekezleten) 

 

Javasolt tartalmak: 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- A gyermekek motiválása, aktivizálása 

- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra, családlátogatás) 

- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában 

 

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 (Gólyanapló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – 

óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve. 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

 

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2018. február 22-én fogadjuk és várjuk 10:00-11:30 között. Ezen a napon: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 

- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe 

- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan 

 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt nap: 2018. 02. 08. 
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  Szülők számára tervezett programok 

 

1. Karácsonyi fényképezés November 6-7-8 

2. Elektronikai hulladékgyűjtés Szeptember 19. 

3. Fakopáncs játékvásár November 20-24. (szervezés alatt) 

4. Anyák napi fényképezés Április 17-18-19. 

5. Csoportfényképezés Május 14.-17.(Időjárás függő) 

6. 70 éves az óvoda Május 18. 

 

 

Kapcsolattartás társintézményekkel: 

Óvoda – Iskola kapcsolata: 

 

Óvodánk jó kapcsolatot ápol a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésével és pedagógusaival. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 

 Csatlakozás az iskolai papírgyűjtéshez (2017. 09.29.) 

 A volt nagycsoportosok iskolai óralátogatása óvodapedagógusok részvételével (2017. 11.21.) 

 Szülői értekezleten való részvétel (2018.03.07.) 

 Óvodai rendezvényekre való meghívás 

 Művészeti csoportok szereplése a Tavaszi továbbképzésen 

 Első osztályosok Gergely-járása az óvodában (2018. 03.09.) 

 Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal - leendő elsősökkel (2018.05.08.) 

 Tapasztalatcsere az elsős tanító nénikkel (augusztus végén) 

 

Felelős: óvodavezető, kijelölt felelős 
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Óvoda – fenntartó kapcsolata: 

 

 Óvodai rendezvényekre való meghívás 

 Éves beszámoló az óvoda munkájáról 

 Tájékoztató az új nevelési év előkészítéséről 

 Napi kapcsolat / gazdasági, igazgatási, tanügy / 

 

Felelős: óvodavezető, óvoda titkár 

 

Óvodánk egyéb kapcsolatai 

 

 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézménye  

 Tanulási, magatartási, és viselkedésproblémás gyermekek vizsgálata és ellátása, iskola érettségi vizsgálat szűrése, fejlesztése, 

felülvizsgálata 

Felelős: óvodavezető 

 

 Családsegítő Szolgálat: 

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kísérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélések.  

Felelős: gyermekvédelmi felelős 

 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

 A pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint szaktanácsadói szakmai segítés. 

Felelős: óvodavezető 

 

 GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Az intézmény optimális működtetése, karbantartási feladatok, óvodai étkeztetés biztosítása. 

Felelős: óvodavezető 
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 Gombai Hétszínvirág Alapítvány kuratóriuma 

 Az óvodai élet színvonalasabbá tétele, a nevelőtestület és a szülői szervezet tájékoztatása az alapítvány munkájáról. 

Felelős: óvodavezető 

 

 Civil Ház - IKSZT 

 Részvétel a Civilház óvodásoknak javasolt programjain, könyvtárlátogatás. 

Felelős: óvodavezető, vagy az általa az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus 

 

 Gombai Református Egyházközség, Katolikus Egyház 

 Hitoktatás, templomlátogatás. 

Felelős: óvodavezető, vagy az általa az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus 

 

 Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete és a Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület 

 Részvétel az egyesületek szakmai rendezvényein és munkájában. 

Felelős: óvodavezető, vagy az általa az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus 
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6. A pedagógiai munka feltételei  

 

6.1. 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

 

A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek  

 

 

Tervezett bővítések, felújítások és egyéb fejlesztések 

 

Pénzügyi feltételek 

 

Az intézményünk a 2017/2018-as nevelési évben 

 - egyrészt a 2017. évre jóváhagyott költségvetés szerint, 

- másrészt a 2018. évre 2018. elején a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodhat. 

Az intézményünk ismét nehéz helyzetben van, mivel a fenntartói intézményi finanszírozás a költségvetésből kapott feladatfinanszírozás miatt 

nem elegendő a költségek fedezetére, s így jelentős fenntartói saját forrás is szükséges az intézmény működtetéséhez. 

 

 Gazdálkodás, tárgyi fejlesztés feladatai: 

A meglévő eszközök állapotának megóvása, lehetőség szerinti javításuk, ellenőrzésük. 

Udvari felszerelések ellenőrző lapját a baleseti veszélyforrások elhárítása érdekében vezetni kell; a baleset veszély elhárítása minden dolgozó 

kötelessége. A meghibásodott eszközöket azonnal el kell távolítani, vagy ideiglenesen le kell zárni a gyermekek testi épségének megóvása 

érdekében, javításukról gondoskodni kell. 

A kötelező eszközjegyzék módosításának megfelelően kell a költségvetés lehetőségei és egyéb források bevonásával az eszközfejlesztéseket 

realizálni. A takarékos működés minden dolgozó kötelessége. Alapvető feladat: a vagyon használatánál az állagmegóvás, és a takarékos 

gazdálkodás.  

A tárgyi fejlesztések megvalósulása érdekében feladatunk: 
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 Az alapítvány és a Szülői Munkaközösség további működésének segítése 

 Szponzorok bevonása 

 Bevételes rendezvények szervezése 

 Szülők közvetlen segítségének szervezése 

 Pályázati lehetőségek minél jobb kihasználása  

 

Feladatunknak tartjuk: 

 

 -   a 2017. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást,  

- a 2018. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan költségvetési javaslat összeállítását, mely a 

lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti - a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források 

megszerzését, az 5 éves vezetői programban célirányzott feladatoknak megfelelően. 

 

TERVEZETT BŐVÍTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSEK 

 

- a 2018. évi költségvetés függvényében – 

 

A fejlesztés tárgya Maci Katica Cica Pillangó Csiga-biga 

Gyermekmosdók felújítása (WC ülőkék cseréje) x x x x x 

Nyílászáró cseréje (udvari ajtó)    x  

Világításkorszerűsítés      

Játéktartó polcok      

Szőnyegek tisztítása x x x x x 

Futószőnyeg vásárlása a gyermek öltözőbe     x 

Textíliák (ágyneműk, törölközők) x x x x x 

Gyermek bútor      

Csoportszoba felújítása (festés)     x 

Tisztasági festés x x x x x 

Az óvoda összes csoportjára vonatkozik 
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A fejlesztés tárgya 

Permetkapu                                                                                           

Gyermek kerékpár tároló készítése                                                                    

Homoktakaró     x 

Konyha korszerűsítése x 

Konyhai burkolat cseréje                                                                                   

Csavarhúzó (akkumulátoros) karbantartáshoz                                                 x 

Ásólapát a homokozókhoz                                                                               x 

Talicska kertgondozáshoz                                                                                x 

Fúrógép (akkumulátoros) karbantartáshoz                                                       x 

Álló tükör a csoportszobákba                                                                           x 

Tornaszoba tetőszigetelésének megoldása x 

Radiátorok szabályozhatóságának megoldása 

Lámpa armatúra csere 

Szakmai könyvek vásárlása                                                                               x 

Számítógép + monitor vásárlása x 

Udvari homokozók kialakítása  x 

Udvari játékok festése, javítása                                                                         x 

Udvari kerítés és kapu javítása, korszerűsítése x 

Udvari lépcső javítása                                                                                        x 

Alapítványi vagy egyéb forrás felhasználásával 

Fejlesztő játékok  x 

Játék bútor 

Autóbuszos kirándulás  

Együttesek meghívása x 

Gumiburkolat az udvarokra x 

Gyerek programok x 

Kézműves anyagok x 

Napernyők az udvarra x 

Játékok x 
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Kemence körüli fedett terasz építése                                                                  

Udvari játékok felújítása 

Szakmai körülmények, gyermektér javítása, újítása, megtartása                      x 

 

 

GAZDASÁGI FELADATOK 

 

Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

Gyermekek adatbázisának frissítése  óvodatitkár 

óvodavezető helyettes 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

 

óvodatitkár 

Dolgozók adatbázisának frissítése óvodatitkár 

óvodavezető 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 

Pénzügyi elszámolások készítése óvodatitkár 

 

belső pénzügyi szabályzat szerint minden hónap 5. 

napja 

óvodatitkár 

Októberi statisztika elkészítése  óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

óvodatitkár 

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet NKt. 

2017. október 15. óvodavezető 

Intézményi éves költségvetés 

tervezése 

óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

Áht / Számviteli tv. / belső 

költségvetési szabályzat 

2017. november óvodavezető 

Költségvetés alakulásának nyomon 

követése 

óvodavezető-helyettes 

óvodatitkár 

belső szabályozás alapján 

egyeztetés a fenntartóval 

előzetes egyeztetés 

szerint 

óvodavezető 

Leltározás óvodavezető 

óvodatitkár 

könyvtáros 

leltározási szabályzat alapján 2018. augusztus 20. óvodavezető 
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Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

Adó / TB-ügyintézés óvodatitkár NAV jogszabályok szerint 

adónyilatkozatok, betegpapírok 

kezelése 

tv. szerint 

(januárban kiemelt 

feladat) 

óvodatitkár 

Ebédbefizetés óvodavezető 

óvodatitkár 

belső szabályzat szerint minden hónap 15. óvodavezető 

Ebédmegrendelés, - lemondás óvodatitkár belső szabályzat szerint minden nyitvatartási 

nap 

óvodatitkár 

Pályázatírás óvodavezető 

pályázatírásért felelős 

fenntartó 

éves pedagógiai munkaterv, belső 

gazdálkodási szabályzat szerint 

aktuálisan óvodavezető 

Jogszabályfigyelés BECS vezető Magyar Közlöny folyamatos 

figyelése 

minden hónap 

utolsó napja 

BECS vezető 

Személyi dossziék elkészítése, 

karbantartása 

óvodavezető 

óvodatitkár 

Nkt. 44.§ szerint folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 
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6.2. 

 

Személyi feltételek 

 

 

A pedagógiai munka feltételei - Személyi feltételek - 

Helyzetelemzés  

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

 Képzettségi mutatók 

 Belső továbbképzési 

rendszer 

 Személyi ellátottság 

(státusz) 

GYENGESÉGEK 

 Informatikai kompetencia 

 

N
E

G
A

T
ÍV

 

LEHETŐSÉGEK 

 Részvétel online 

akkreditált képzéseken  

 Részvétel a szolnoki POK 

által szervezett ingyenes 

képzéseken  

 

KORLÁTOK 

 Sok az adminisztrációs 

kötelezettség  

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 
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HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK 

 

 

 

 

 

Csoport neve 

 

Létszám 

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai asszisztens 

1.  Maci 23 Bakó Zsófia 

Vitális Vera 

Tóth Lászlóné Rikter Edina 

Koblencz Tímea 

2.  Katica 25 Brecsokné Sleszkó Nóra 

Szegedi Zsuzsanna 

Gyenes Zoltánné Rikter Edina 

Koblencz Tímea 

3.  Cica 25 Borbásné Varga Ildikó 

Tatár Róbertné 

Répás Tünde Rikter Edina 

Koblencz Tímea 

4.  Pillangó 26 Tolvai Judit 

Mátyás Anita 

Tóthné Szegedi Judit 

Teleki Sándorné Rikter Edina 

Koblencz Tímea 

5.  Csiga-biga 24 Mátyás Ferencné 

Juhász Renáta 

Nagy Attiláné Rikter Edina 

Koblencz Tímea 

Összesen: 123             11        5         2 

 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK 

 

Beosztás Név 

Óvodatitkár Pere Józsefné 

Logopédus, gyógypedagógus Lehotáné Palaticzky Krisztina (szerződéses) 

Gyógypedagógus Máténé Gubek Julianna (szerződéses) 

Mozgásterapeuta Simon-Keszeg Viktória (szerződéses) 

Konyhai dolgozó Opovszki Éva 

Takarítónő Gyarmati Gézáné 
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Külső és belső képzés / Továbbképzés 

 

Belső továbbképzésünket a helyi pedagógiai program cél és feladatrendszerének megfelelve az alábbiakra építjük: 

 

Szakmai nyitott napok 

Időpont Téma 

 

Felelős 

2017. 09. 1.-20. (ezen 

kívül év közben az előre 

megbeszéltek szerint) 

 

Új gyerekek beszoktatása szülőkkel Csoportos óvodapedagógusok 

 

2017. 09 .28.  Szüreti vigasság– kistérségi továbbképzés  Juhász Renáta 

Tolvai Judit 

Vitális Vera 

2018. 02. 22. 

10-11.30 között 

Kisgólya váró nyílt nap az óvodaválasztó szülők és 

gyermekeik részére 

 

Tóthné Szegedi Judit 

2018. 04. 13-14. Néphagyomány éltető óvodapedagógusok tavaszi 

találkozója – Madarak a néphagyományban-

országos szakmai továbbképzés 

 

Borbásné Varga Ildikó 

Brecsokné Sleszkó Nóra 

Tatár Melinda 

2018. 05.18. 70 éves az óvoda –ünnepség  Borbásné Varga Ildikó 

Brecsokné Sleszkó Nóra 

Mátyás Ferencné 

Tóthné Szegedi Judit 
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Egyéb belső képzések 

Időpont Téma 

 

Felelős 

2017. 08. 29. Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás minden 

dolgozó részére. 

Tűzriadó gyakorlása 

Tóthné Szegedi Judit 

2017. 09.07. Tűzriadó gyakorlásának előkészítése Tolvai Judit 

2017. 10.17. HACCP oktatás dajkák, konyhai dolgozó,  

takarító nő részére 

Tóthné Szegedi Judit 

Pere Józsefné 

 

 

Részvétel külső képzésen - akkreditált 

 

Név A továbbképzés tárgya 

 

Helye 

 

Időpont 

Mátyás Ferencné Játékvezető képzés Budapest Online 

2017. szeptember 

Mátyás Ferencné Gyermekjóga oktató képzés Budapest 2017. szeptemberétől- 

2018. januárig 

Tolvai Judit Fejlesztő pedagógus szakvizsga ELTE  

Pedagógiai, pszichológiai kar 

2017. szeptemberétől- 

2018. júniusáig 

Vitális Vera „Gyermektánc az óvodában iskolában” 

szakirányú továbbképzésén 

 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

- budapesti kihelyezett képzése 

2017. szeptemberétől- 

2019. júniusáig 

Pere  Józsefné Munkavédelmi képzés Budapest 2018. március 
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Részvétel külső képzéseken – nem akkreditált 

 

Név A továbbképzés tárgya 

 

Helye 

 

Időpont 

Óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek 

Néphagyomány éltető 

óvodapedagógusok őszi találkozója – 

Teréz nap –  

Meghívott vendég: Böjte Csaba 

Szentendre - Skanzen 2017.10.13. 

Óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek 

Néphagyomány éltető 

óvodapedagógusok tavaszi találkozója 

– Madarak a néphagyományban 

Gomba 2018.04.13-14 

 

 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek külső és belső képzése, továbbképzése 

 

Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat eredményességének biztosítása, 

valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának támogatása.  

 

Működési rend: 

A dajkák részére havi rendszerességgel tartunk megbeszéléseket, szükség szerint ennél gyakrabban. Téma fontossága miatt az 

óvodapedagógusokkal közösen is tartunk megbeszéléseket. 

 

Időpont Téma, feladat Felelős 

2017.09. 04. 
A 2017/ 2018-as nevelési év munkatervének ismertetése, kiemelt feladataink. 

 Tisztasági szemlék ütemezése. 

Tóthné Szegedi Judit 

Borbásné Varga Ildikó 

2017.10. 13. Nevelés nélküli munkanap Tóthné Szegedi Judit 
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2017.11. 20. 
Környezettudatos gondolkodás ismertetése és szemlélet érvényesítése 

a dajkai munkában  
Tóthné Szegedi Judit 

2018. 01. 15. Részvétel Nevelőtestületi Tanácskozáson Tóthné Szegedi Judit 

2018. 02. 07. Aktuális kérdések és feladatok Tóthné Szegedi Judit 

2018. 03. 08. Tavaszi továbbképzés megbeszélése, aktuális feladataink Tóthné Szegedi Judit 

2018. 04. 13. Nevelés nélküli munkanap Tóthné Szegedi Judit 

2018. 06. 11. 

A nevelési év értékelése 

Nyári óvodai élet előkészítése, szabadságolási terv 

Nyári nagytakarítási munkálatok előkészítése, egyéb aktuális feladatok 

Tóthné Szegedi Judit 

Borbásné Varga Ildikó 

 

A dajkák munkájának ellenőrzési szempontjai: 

 Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben  

 Tálalás, az étkezés segítése  

 Higiéniai szabályok betartása  

 Kapcsolat az óvodapedagógusokkal 

 Kapcsolat a gyermekekkel  

 Munkaidő pontos betartása  

 Gyermekszerető magatartás  

 Környezetvédő magatartás  

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 

 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás:  

Várhatóan az új nevelési év megkezdése előtt, augusztus utolsó napjaiban. 

 

Egészségügyi vizsgálatok: 

A munka-alkalmassági vizsgálatok elvégzésének határideje az adott év december 20. 
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Tisztasági szemlék 

 

Tisztasági szemlékre havi rendszerességgel kerül sor, minden hónap utolsó munkanapján. A tapasztalatok rögzítése és a fejlesztési javaslatok 

megfogalmazása a szemle során, illetve a munkatársi értekezleteken folyamatosan történik. A tisztasági szemléket vezeti az intézményvezető 

helyettes és Közalkalmazotti Tanács egy tagja. Az ellenőrzési tapasztalatokról a résztvevők közösen kötelesek feljegyzést készíteni, arról 

reflektálni az érintetteknek, és az értékelést bizalmasan kezelni. 

 

A szemle kiemelt területe Időpont 

Átfogó szemle Szeptember 1. 

A melegítő konyha és helyiségei, kazánház Szeptember 29. 

Nevelői szoba, orvosi szoba és szertárak Október 27. 

Mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek November 30. 

A csoportszobák December 15. 

Főbejárat, folyosók, kazánház Január 31. 

Textíliák Február 28. 

Tornaszoba, játéktárolók és udvar Március 23. 

A csoportszobák Április 27. 

Főbejárat, folyosók  

A melegítő konyha és helyiségei 
Május 31. 

Udvar és kazánház + Intézményi bejárás Június 21. 
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6.3. 

 

Szervezeti feltételek 

 

 

Humán erőforrás fejlesztése 

 

- Portfólióműhely foglalkozások. Kiemelten az esetleírás dokumentumának gyakorlása. 

- Gyakornokok mentorálása  

 

Ssz. Gyakornok Szakmai mentor Általános mentor 

1. Koblencz Tímea  

pedagógiai asszisztens 

Borbásné Varga Ildikó Óvodavezető 

 

A szakmai mentor feladatai: 

 Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. 

 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati 

megvalósításában.  

 Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében:  

 segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű 

alkalmazásában 

 segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, foglalkozási eszközöknek a célszerű 

megválasztásában 

 segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, 

 segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében 

 szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően 

megbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára 
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A gyakornok kötelezettsége, hogy: 

 a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a minősítő vizsgára 

 a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral 

 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze 

 gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse, 

 részt vegyen a nevelőtestület munkájába 

 a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze 

 

Mentorálási alkalmak 

 

Mentorálás tartalmai Megvalósítás időtartama, időpontja 

Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

 

Mentor és mentorált együttműködése, döntése szerint 

 folyamatos 

Általános követelmények: a működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések értelmezése 

Folyamatos 

önképzés 

 

Havonta, előre egyeztetett időpontban 
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MEGBÍZATÁSOK ÉS FELADATOK  

 

 

Óvodai dolgozó Ellátott feladatok 

Tóthné Szegedi Judit 

Havi program összegyűjtése, plakát készítése 

Gyermekbiztosítások 

Délutáni néptánc foglalkozás  

Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus 

Anyanyelvi foglalkozások 

Játékos angol nyelvű foglalkozás 

Kapcsolattartás társintézményekkel, szülőkkel, orvossal + képviselet 

 

Bakó Zsófia 

Délutáni néptánc foglalkozás 

Tehetséggondozói foglalkozás  

Honlap felelős 

 

Borbásné Varga Ildikó 

 

Születés- és névnapok felelőse 

Délutáni néptánc foglalkozás  

Belső önértékelési csoport vezetője 

Jegyzőkönyvvezető felelős 

Gyakornok pedagógiai asszisztens mentora 

Fejlesztő pedagógus 

Kézműves és hagyományismeret oktató 

Kapcsolattartás társintézményekkel, szülőkkel, orvossal + képviselet 

 

Brecsokné Sleszkó Nóra 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

Belső Önértékelési Csoport tagja 

Délutáni néptánc foglalkozás  

Szakmai munkaközösség vezető 

Újságterjesztés  

Játékszakértő, játékmentor 

 



53 

 

Juhász Renáta 

Megmozgató foglalkozás 

Mese foglalkozás 

Szakmai szertár ellenőrzése 

Jegyzőkönyv vezetés 

 

Mátyás Anita 

Torna szertár ellenőrzése 

Mese foglalkozás 

 

Mátyás Ferencné 

Szakmai munkaközösség vezető 

Mese foglalkozás 

Megmozgató foglalkozás  

Pszichológiai asszisztens 

 

Koblencz Tímea - pedagógiai asszisztens 

Faliújság, előtér dekorálás 

Belső önértékelési csoport segítője 

Honlap segítője (fotófelelős) 

SNI, BTM gyermekek segítése 

 

Pere Józsefné - óvodatitkár 

Egészségügyi könyvek, foglalkozás-egészségügy 

Udvari játék ellenőrzés 

HACCP dokumentációinak ellenőrzése 

Belső önértékelési csoport segítője 

Könyvtáros 

Könyvterjesztő 

Munkavédelmi képviselő 

 

Rikter Edina – pedagógiai asszisztens 

Faliújság, előtér dekorálás 

SNI, BTM gyermekek segítése 

 

Szegedi Zsuzsanna 

Tehetséggondozói foglalkozás  

 „Gyerekszáj” gyűjtés 

Honlap felelős 
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Tolvai Judit 

Tűzvédelmi felelős 

Délutáni néptánc foglalkozás  

Közalkalmazotti Tanács tagja  

Gyermekvédelmi felelős  

Fejlesztő pedagógus 

 

Tatár Róbertné 

Belső önértékelési csoport tagja 

Közalkalmazotti Tanács tagja 

Szakmai munkaközösség vezető 

Tehetséggondozói foglalkozás  

Jegyzőkönyvvezető 

 

Vitális Vera 

Délutáni néptánc foglalkozás 

Pályázati figyelő és előkészítő 

Szakmai szertár ellenőrzése 

 

Opovszki Éva – konyhai dolgozó 
Szelektív gyűjtés felelős 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak 

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi 

„üzeneteire”: 

 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

  Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű. 

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára 

biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására 
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- Nem várt feladatok a nevelési év folyamán – Jegyzetek a nevelési év során 
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8. A munkaterv jogszabályi háttere 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

névhasználatáról  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torven

y_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf         

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 

módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
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 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM 

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. negyedik, javított változat 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf 

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ második, javított változat 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_masodik.pdf  

 A Gombai Gólyafészek Óvoda működését szabályozó dokumentumok 

 Mód-Szer-Tár Oktatásszervező és Tanácsadó Bt. adaptálható éves “minta” munkaterve 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_masodik.pdf
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Mellékletek  

1.  sz. melléklet Az ONAP elvárásaihoz igazított foglakozások tervezése ének-zenei területen- szakmai munkaközösség  

 

2.  sz. melléklet Tehetséggondozási munkaközösség 

3.  sz. melléklet A népmese pszichológiai jelentősége, és a gyermekekre gyakorolt hatása - szakmai munkaközösség  

 

4.  sz. melléklet BECS éves munkaterve 

 

 Függelék Legitimációs eljárás 
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1. sz. melléklet 

 

Az ONAP elvárásaihoz igazított foglakozások tervezése ének-zenei területen szakmai munkaközösség  

A munkaközösség tagjai: 

Vezető:    Brecsokné Sleszkó Nóra 

A munkaközösség tagjai:  Bakó Zsófia 

 Borbásné Varga Ildikó 

      Tolvai Judit   

    Tóthné Szegedi Judit 

    Vitális Vera 

 

Kodály Zoltán gondolatait megfogadva: „Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés.” 

Az a gyermek, aki olyan környezetben nevelkedik, ahol a zene a mindennapok része érzelmileg kiegyensúlyozott felnőtté válik. A zenei nevelést 

korán kell kezdeni. Ez már a család feladata, az óvoda épít erre az alapra. Ezért óvodánk valamennyi óvodapedagógusa nagy hangsúlyt fektet 

arra, hogy gyermekeink az óvodába lépésüktől kezdődően ismerkedjenek a zene világával. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy azt a 

megkezdett munkát, amelyet a család megalapozott, szakmai tudásunk és hangszeres felkészültségünk segítségével tovább fejlesszük.  

 

A szakmai munkaközösség célja: 

- A gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának kialakítása, fejlesztése, zenei anyanyelvük megalapozása.  

-  A gyermekek zenei képességeinek (ritmus és hallásfejlesztés) kialakítása, fejlesztése. 

-  A népi dalos játékok, hagyományok, gyermektáncok alkalmazásával a nemzeti identitástudat kialakítása.  

A szakmai munkaközösség feladata: 

- A felhasznált zenei anyagok igényes, az életkornak és az adott csoport képességeinek megfelelő válogatása.  

A zenei képességek fejlesztése (hallás-és ritmusérzék fejlesztés) kötetlen jelleggel történik. Az énekes játékok, gyermektánc olyan formában 

valósul meg, hogy semmi ne szakítsa meg az önfeledt játékot. Változatos zenei élményhez juttatjuk a gyermekeket az óvodapedagógusok 

éneklésével, (többszólamú dalok és kánonok) hangszeres játékkal, előadásokkal, néptánccal, sokszínű zenei élmények által. Nyelvi képességek 

fejlesztjük. 
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A gyermekek általában lassabban énekelnek, mint beszélnek, ez segíti a szavak pontos, szép kiejtését. Hangképző szótagok éneklésével segítjük 

a magán és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. Az énekes játékok változatos szövegével a gyermekek szókincsét is bővítjük. A gyermekek 

megismerkednek különböző mozgás-és térformákkal, (kaputartás, vonulás kapu alatt, hullámvonal, keresztfogás) táncmozdulatokkal (ringás állva 

és járás közben, páros sarokemelgetés, záró lépés előre-hátra, forgás egyedül és párosával) Az óvodás gyermekek értelmi képességei, képzelete, 

képszerű szemléletes gondolkodása legjobban a játékon keresztül fejlődik, ezért a fő tevékenységi formájukhoz, a játékhoz társítjuk az óvodában 

a szervezett tanulási módokat. 

Az ének- zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység tervezett formában történik. Dalos játékok játszására a nap bármely szakában lehetőség 

van, sokszor spontán módon, a gyermekek kezdeményezésére is. A közösségi érzés fejlesztésében is kimagasló szerepük van a dalos játékoknak. 

Egy-egy játék során a gyermekeknek számos alkalommal kell egymáshoz alkalmazkodniuk, türelmesen kivárni, míg rájuk kerül a sor, és el kell 

fogadniuk mindenkit játszótársnak, aki őket választja. A népi gyermekjátékok közös éneklésével, a néptánc elemeinek megismerésével 

észrevétlenül ismertetjük meg gyermekeinket népünk hagyományaival is. A néphagyomány ápolása ebben az életkorban kétszeresen is indokolt. 

Egyrészt mert a gyermek ugyanolyan észrevétlenül tanulja meg a mondókákat és a gyermekdalokat, mint az anyanyelvét, másrészt mert a 

néphagyomány a zenét a szöveg és dallam tökéletes egységében tárja a beszélni tanuló gyermek elé. Ennek érdekében az óvodánkban az 

érdeklődők számára külön, délutáni tevékenység során néptánc foglalkozásokat is szervezünk óvodapedagógusok irányításával.  

Az ének-zene, énekes játék komplex módon kapcsolódik az óvodai élet minden tevékenységi formájához (környezet megismerése, verselés-

mesélés, ábrázoló tevékenység), áthatja a gyermekek mindennapjait, érzelmi, értelmi, szociális képességeik fejlődésére is jelentős hatást 

gyakorol. 

 

   „Mindenik embernek a lelkében dal van. És a saját lelkét hallja minden dalban. 

    És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja mások énekét is szépnek.” 

     Babits Mihály 

 

A munkaközösség működési rendje: 

Alakuló ülés: a munkaközösség céljainak, feladatainak megbeszélése 2017.09.07. (ötletek, témák, javaslatok, lehetőségek) 

Foglalkozások tervezése, szervezése a gyermekek részére minden héten, csütörtökön, korcsoport szerinti felosztásban, valamint bemutató 

foglalkozások szervezése óvodánk pedagógusai részére. 

Záró foglalkozás: év végi bemutató az év során tanultakból a szülők részére. 
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Őszi ünnepkör 

 
1. Őszi betakarítási munkák, szüretelés 09.07-09.23. Csoportonkénti szervezésben 

2. Szüreti mulatság 09.28. Szakmai nap szervezése 

3. Mihály nap 

 

09.29. Vásári játékok csoportonként 

4. Márton nap 11.10. Közös óvodai játék 

 

Téli ünnepkör 

 

1. Mikulás napi állatetetés, játszó –délelőtt a Mikulással 12.05-12.06 Kirándulás szervezése 

2. Luca nap 12.13. Hagyományokat felidéző játszó  

3. Karácsonyi ünnep, kántálás, betlehemezés 12.16-12.19. A család jelentőségének hangsúlyozása 

4. Farsang 02.08. Jelmezes mulatság a szülők részvételével 

5. Gergely-járás 03.12. Iskolába verbuválás a nagycsoportosoknak 

 

Tavaszi ünnepkör 

 

1. Húsvét 03.23. Népszokások eljátszása 

2. Komatálazás 04.04. Étkek kóstolása, csoportok közötti játszó 

3. Majális, májusfaállítás 04.27. Lányok meglepetése a fiúktól, körjátékok 

4. Pünkösd 05.18. Királyválasztás ügyességi játékok teljesítésével 
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2. sz. melléklet 

 

Tehetséggondozási munkaközösség 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Vezető: Tatár Róbertné 

Tagok: Bakó Zsófia 

Szegedi Zsuzsanna 

Brecsokné Sleszkó Nóra 

Borbásné Varga Ildikó 

Juhász Renáta 

 

A munkaközösségi foglalkozások helye és időpontja is változhat, az érintettek időben megkapják a tájékoztatást. A munkaközösség nyitott, a 

tagokon kívül minden érdeklődőt akár csak 1-1 alkalomra is szeretettel várunk. A foglalkozás terveket a résztvevők a bemutató előtt a helyszínen 

kapják kézhez.  

A szakmai munkaközösség kiemelt feladata a tehetséges gyermekek kiemelése és gondozása. 

A szakmai munkaközösség célja:  

 Mint az a Pedagógiai programunkban is szerepel a kiemelkedően tehetséges gyermekek felkarolása és további fejlesztése. 

 Nevelőtestületünk régóta vágyott rá, hogy az óvodában lévő nagycsoportosoknak szervezett programokat nyújtsunk. Ezek a kézműves 

délutánok lehetőséget adnak arra, hogy jobban megismerjék egymást és barátságot kössenek. 

 Természetes alapanyagokkal való ismerkedés: gyapjú, agyag, termések stb. melyek sokféle lehetőséget rejtenek a kézműves 

tevékenységek megvalósítására. 

 A gyermekek által ismert technikák továbbfejlesztése, elmélyítése illetve új technikákkal való ismerkedés. 

 Az alkotás öröme és az esztétikai élmények nyújtása. 

 

A gyerekek már óvodás korban megmutatják, mi minden van bennük, és mindezt olyan közegben, ahol szabadon szárnyalhatnak. Az 

óvodapedagógus követi a gyerekek belülről fakadó szükségleteit. Természetesen nemcsak a feltűnően tehetséges gyerekeket kell kiemelni, 

hanem azokat is, akik motiváltak bizonyos tevékenységekben vagy kreatívak.  
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Nemcsak az óvodában, hanem külső helyszíneken szervezett programokat is biztosítunk számukra. A színházlátogatás során más művészeti 

értékekkel is találkozhatnak. Az ezt követő kézműves délutánon pedig lehetőséget kapnak az élmények újraélésére. 

A kézműves technikák megismerése és gyakorlása közben fejlődik a gyermekek finommotorikája, tapasztalatokat szereznek a természetes és a 

nem természetes anyagok tulajdonságairól, felhasználhatóságáról. 

Az erdőben való kirándulás során a gyermekek rácsodálkozhatnak a természetre. A természetben található „kincsek” (különböző termések: 

makk, gesztenye stb.) barkácsolása közben felfedezhetik mi minden készíthető belőlük.  

Mivel óvodánk 2014. óta másodszor nyerte el a Zöld Óvoda címet, ezért lényeges, hogy újrahasznosítható anyagokat (pet palack, kupak, parafa 

dugó) is megismerjék a gyerekek és felhasználásuk során ezekből is készíthessenek esztétikus tárgyakat, játékeszközöket. 

A kézműves délutánok alkalmával egyszerű dolgok készülnek, hogy a sikerélmény és az alkotás öröme is megmaradjon! 

A szakmai munkaközösség munkáját nem csak a munkaközösség tagjai segítik, hanem az óvoda többi alkalmazottjai is: dajkák, pedagógiai 

asszisztensek, óvodapedagógusok (előkészületekben, szervezésekben). 

 

 

Sorszám Téma Helyszín és időpont Megjegyzés 

1. 

Alakuló ülés: 

• A gyermekek létszámának összeírása 

• A munkaközösségi tagok ötleteinek, javaslatainak 

figyelembe vételével a munkaterv jóváhagyása 

• Bemutatók pontosítása 

Óvoda 

09.04. hétfő 

14:00-15:00 

 

Hozni szükséges: jegyzetfüzet,  

helyi pedagógiai program 

2. 

A közeli erdőbe kirándulás szervezése, makk és más 

növényi termések gyűjtése. 

Az összegyűjtött termésekből termésbábok, állat 

figurák készítése. 

2017. október  

Erdei kirándulás 

időjárás függvénye 

Hozni szükséges: 

-a gyűjtéshez kosarak 

-megfelelő öltözet 

- a különböző eszközök 

előkészítése a foglalkozáshoz. 

3. Készülődés Márton napjára, illetve Luca napjára. 

Óvoda 

11.13. hétfő 

15:00-15:30 

Agyag előkészítése, a 

csoportszoba átrendezése 
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4. 

Karácsonyra hangolódva kézműves délután. Többféle 

technika kipróbálása, ki-ki maga választ melyeket 

szeretné elsajátítani. 

Óvoda 

12.11. hétfő 

15:00-15:30 

Anyagok, eszközök 

előkészítése. 

5. 

Farsangi dekorációk, álarcok készítése papírból 

vágással és ragasztással. 

 

Óvoda 

01.15. hétfő 

15:00-15:30 

Anyagok, eszközök 

előkészítése. 

6. 
Színházlátogatás, és látott színházi előadás után 

kézműves délután szervezése. 

Színház 

02.hó előadás függő 

Színházlátogatás 

megszervezése. 

Anyagok, eszközök 

előkészítése. 

7. 

Múzeumlátogatás: Nemzeti ünnepünk, március 15. 

alkalmából látogatás a Hadtörténeti Múzeumba. 

Huszár mese interaktív meseelőadás 

Múzeum 

03.hó előadás függő 

 

 

Múzeumlátogatás 

megszervezése. Anyagok, 

eszközök előkészítése. 

8. 
Ovizsaru szervezésében vendégek (rendőr, tűzoltó) 

felkérése, gyermekeknek tartott előadás szervezése.  

Óvoda 

04.09.hétfő 

15:00-15:30 

Anyagok, eszközök 

előkészítése. 

9. Készülődés pünkösdre, illetve oviolimpia szervezése. 

Óvoda 

05.21. hétfő 

15:00-15:30 

Anyagok, eszközök 

előkészítése. 

10. 

Záró foglalkozás: 

• A munkaközösség vezető teljesítményének értékelése 

• A szakmai munkaközösség tevékenységének közös 

értékelése 

Óvoda 

06.11. 

15:00 

Hozni: jegyzetfüzet, íróeszköz 
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3. sz. melléklet 

A népmese pszichológiai jelentősége, és a gyermekekre gyakorolt hatása  

- szakmai munkaközösség  

 

                                                                                                 „A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. 

 Mosoly mindenki lelkére.”  
(Csernik Szende) 

 

A munkaközösség tagjai: 

Elnök: Mátyás Ferencné   

Tagok: Mátyás Anita 

Juhász Renáta 

Tatár Róbertné 

 Bakó Zsófia 

 

A munkaközösségi foglalkozások helye és időpontja is változhat, az érintettek időben megkapják a tájékoztatást. A munkaközösség nyitott, a 

tagokon kívül minden érdeklődőt akár csak 1-1 alkalomra is szeretettel várunk. A foglalkozás terveket a résztvevők a bemutató előtt a helyszínen 

kapják kézhez.  

A szakmai munkaközösség kiemelt feladata a népmese pszichológiai jelentőségének, és gyermekre gyakorolt hatásának megismerése. 

 

A szakmai munkaközösség célja:  

 Örömteli élményeket. életviteli segítséget, bátorítást és lelki támogatást adni a gyermekeknek.  

  A mesélést a művészeti nevelés eszközeivel egészítjük ki.  

 Minél több gyermeket szeretnénk hozzásegíteni ahhoz, hogy igazi esélye legyen egy kiteljesedett, boldog életre.  

 Mindig figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, érdeklődését hogy tudjuk, milyen mesékkel, módszerekkel foglalkozzunk velük.  
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A mese nagyjából az emberiséggel egykorú, és ez alatt a több tízezer év alatt az ember egy olyan technikát fejlesztett ki, amelyet már nem lehet 

tovább tökéletesíteni, mert az évezredek tökéletesre csiszolták. A népmesék valami nagyon-nagyon fontosat mondanak arról, milyenek vagyunk 

mi, emberek, függetlenül az anyanyelvünktől, a kultúránktól vagy attól a földrésztől, amelyen élünk. A mese segít abban, hogy a mindennapos 

tevékenységből kiragadjon minket, függetlenítse a lelkünket a mindennapi gondoktól. A Népmesekincstár mesepedagógiai módszer alapja, hogy 

a mondókákat, a népdalokat és a népi játékokat a mese aranyfonalára felfűzve adjuk át a gyerekeknek.  

Egy-egy mesefoglalkozás mesemondásról, közös játékról, közös éneklésről, mondókázásról és találós kérdésekről szól, úgy, hogy közben a 

gyermek egyre beljebb kerül a mese csodálatos terébe, megérti a mese neki szóló üzenetét, anélkül, hogy a pedagógusnak kérdéseket kellene 

feltennie, vagy a gyereknek beszélnie kellene a meséről.  

A népköltészeti alkotások ugyanazon a gyönyörű szimbolikus nyelven szólítják meg a gyereket és szólítják meg a szívet, a lelket, mint a mese. 

Mindez egységes egészet alkot, mert amiről van mese, ahhoz kapcsolható mondóka vagy egy játék, és mindehhez lehet találni egy találós kérdést 

is.  

A naponta ismétlődő mesélés, mesemondás-mondókázás, a közös játék, tánc és éneklés minden résztvevő számára örömforrás, élmény kellene, 

hogy legyen. A meseanyag akkor jó, ha úgy változik, ahogyan a gyerek. Ahogyan nő a gyermek, az érdeklődési köre egyre tágul. A szűk 

környezetén, a testén, a családján kívül érdekelni kezdi a barátság, a társas kapcsolatok, az állatok, a világ. A mesélés célja az örömszerzés 

mellett az is, hogy segítségükkel a gyerekek felfedezzék az összefüggéseket a világban, képesek legyenek történetekben gondolkodni, és ebben a 

rendszerben önmagukat elhelyezni és másokhoz kapcsolódni. Egy mesepedagógia foglakozással fejleszthető mind a tíz intelligencia-terület, a 

képzelet, a gondolkodás, a rendszerező képesség, az elemző képesség, a társas kapcsolat. Egy olyan végtelen lehetőséget biztosító „eszköz”, mint 

az Óperenciás-tenger maga. (Bajzáth Mária). 
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Sorszám Téma Helyszín és időpont Megjegyzés 

1. Alakuló ülés: 

• A gyermekek létszámának összeírása 

 • A munkaközösségi tagok ötleteinek, javaslatainak 

figyelembe vételével a munkaterv jóváhagyása 

• Bemutatók pontosítása 

Gombai Gólyafészek 

Óvoda 

09.06. szerda 

13:00-14:00 

Hozni szükséges: jegyzetfüzet,  

helyi nevelési program 

2. A népmese kiválasztás szempontjai: 

-  gyermekek életkori sajátosságai  

-  lelkiállapota 

- érdeklődési köre 

Gombai Gólyafészek 

Óvoda 

11.08. szerda 

13:00-14:00 

Hozni szükséges: jegyzetfüzetet 

 Hozni lehet: könyveket az adott témához, 

szakirodalmat 

3. A leírt és az elmondott mese különbségei, 

kapcsolatai. 

A mesével a legfontosabb, ami megtörténhet, az, hogy 

elmondják! (Agócs Gergely) 

Gombai Gólyafészek 

Óvoda 

01.03. szerda 

13:00-14:00 

Hozni szükséges: jegyzetfüzetet  

Hozni lehet: könyveket az adott témához, 

szakirodalmat 

4. A mese pszichológia hatása 

 

 

 

Gombai Gólyafészek 

Óvoda 

03..07. szerda 

13:00-14:00 

Hozni szükséges: jegyzetfüzetet  

Hozni lehet: könyveket az adott témához, 

szakirodalmat 

5. Bemutató foglalkozás 

 

Gombai Gólyafészek 

Óvoda 

05.19. szerda 

13:00-14:00 

Hozni szükséges: , jegyzetfüzet, ötletek, 

foglalkozás megfigyelési lapot 
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Mesetarisznya – mesedélután 

 

 

2017. 09. 25. 

 

 

A szegény ember meg az ördög 

Téma: ostobaság, ész, erő, furfang 

 

2017. 10. 23. 

 

 

Az egér és a papi ének 

Téma: állatok hangja, csúnya-szép, látszat-valóság, érzékelés 

 

2017. 11. 20. 

 

 

A három kismalac és a farkas 

Téma: fejlődés, biztonság 

 

2017. 12.18. 

 

 

A hegyek meg a völgyek 

Téma: szél, eső, levegő, víz, föld, természeti erők 

 

2018.01.22. 

 

 

Hogyan keletkeztek az évszakok? 

Téma: természet változásai, évszakok 

 

2018. 02.19. 

 

 

Az erdei ház 

Téma: tanulás, tanítás, állatok, ember, táplálás, gondoskodás 

 

2018. 03.19. 

 

 

Miért kukorékol hajnalban a kakas? 

Téma: éberség, segítségkérés, segítségnyújtás, összefogás 

 

2018. 04.16. 

 

 

A nap és a hold látogatása 

Téma: Nap, Hold, csillagok, változás 

 

2018. 05.28. 

 

 

A szív igazsága 

Téma: testtudat, teljes test 
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4. sz. melléklet 

 

Belső Önértékelési csoport 

 

Belső önértékelési csoport működése 

 

 A belső önértékelési csoport tagjai: 

Vezető: Borbásné Varga Ildikó 

 Brecsokné Sleszkó Nóra 

Tatár Róbertné 

Informatikai felelős: Pere Józsefné (óvodatitkár) 

 

A csoport kiemelt feladatai: 

- A nevelési évre ütemezett pedagógus önértékelések lebonyolítása során az értékelési csoport munkájában kitüntetett szerepvállalás. 

- Az intézmény Önértékelési programjának korrekciójában – elsősorban a várható jogszabályi változások és az intézményi tapasztalatok 

függvényében – közreműködés. 

- A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése 

- Az intézmény működését szabályozó dokumentumainak tervezett korrekciója. 

 

A munkaközösség feladata az önértékelések során, hogy közreműködik:  

- A pedagógus intézményi elvárás-rendszer (mérőeszközök) szükség szerinti aktualizálásában  

- Az önértékelésekhez kapcsolódó adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, összeállításában 

A munkaterv részét képező éves önértékelési terv véglegesítésében  

- Az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában 

- Az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, a feladatok megosztásában  

- Az óvoda mérési-értékelési feladatainak lebonyolításában 
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Működési rend: 

 

 A folyamatos feladatellátás érdekében szükséges az elektronikus kapcsolattartás is! 

 

Ssz. Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

1.  

- Munkatervi feladatok pontosítása, véglegesítése. 

Szeptember  

2.  

- Önértékelési ütemtervek és az időarányos megvalósítás 

áttekintése →aktuális feladatok egyeztetése, pontosítása 

Október  

3.  

- Önértékelési ütemtervek és a megvalósítás áttekintése → aktuális 

feladatok egyeztetése, pontosítása 

November  

 

4. - Önértékelési ütemtervek és az időarányos megvalósítás 

áttekintése →aktuális feladatok egyeztetése, pontosítása 

- Önértékelési program felülvizsgálata 

Január A féléves értekezleten a csoport  röviden 

beszámol az elmúlt időszak feladatainak 

megvalósításáról. 

5. - Önértékelési ütemtervek és az időarányos megvalósítás 

áttekintése →aktuális feladatok egyeztetése, pontosítása 

- A pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők és egyéb 

alkalmazottak teljesítményértékelésének előkészítése: 

mérőeszközök áttekintése, szükség szerinti korrekciója 

Március  

7. - A 2017-2018 éves beszámoló előkészítése 

- Aktuális témák megvitatása, feladatok ellátása, megbeszélése 

Április  

 

8. Önértékelési ütemterv és az időarányos megvalósítás áttekintése → 
aktuális feladatok egyeztetése, pontosítása 

- Az értékelt pedagógus az értékelést követő hónap végéig, de legkésőbb 

május 31-ig készíti el saját önértékelését és a telephely vezető 

bevonásával az öt évre szóló önfejlesztési tervet. 

- A csoport vezetője a nevelési évet záró tanácskozásig (június 11.),  

de legkésőbb június 30-ig elkészíti az összegző értékelést.  

Május  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

I. Készítette a Gombai Gólyafészek Óvoda nevelőtestülete 

………..…………………………………….. 

óvodavezető 

Kelt: ……………………..  .     

Ph 

 

II. Az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és 

a dokumentumról véleményt alkotott az óvodában működő alkalmazottak közössége: 

 

 

Kelt: ……………………..    …………………….……………………………………… 

az alkalmazottak közössége nevében 

Brecsokné Sleszkó Nóra 

 

III.  Az óvodában működő Szülői Munkaközösség 

 

…….…..…………………………….. 

Kelt: ……………………..  .   Szülői Munkaközösség elnöke 
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IV. Az óvoda 2017/2018. évre szóló munkaterve azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, többletkötelezettség hárul 

a fenntartó egyetértését megadta a …./2017. (….) számú  határozatával.  

Kelt: ……………………..  

……………………………………………… 

fenntartó képviseletében 

 

 

V. Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2017/2018. évre szóló munkatervét ……………………………. napján tartott 

határozatképes ülésén, 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő 

aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

Kelt: …………………….. 

 

……………………………………………… 

a nevelőtestület nevében 

Borbásné Varga Ildikó 

 

VI. Az óvoda 2017/2018. évre szóló munkaterve munkatervét döntési hatáskörében jóváhagyta a Gombai Gólyafészek Óvoda vezetője. 

Kelt: …………………….. 

……………………………………………… 

óvodavezető 

                             Ph. 
 



1 
 

1. számú melléklet 

 

 

 

Vezetői értékelő lap 

Kompetencia és teljesítményalapú értékelés 

 

 

 

 

 

Pedagógus neve: ..................................................................................... 

 

Az éves munkaterv szerinti ellenőrzések területei és időpontjai: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Az értékelés során felhasznált dokumentumok: 

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

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

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

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

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

 

 

Pedagógus kompetenciák Kompetencia területhez 

tartozó elvárások és a 

munkaköri leírásban 

szereplő feladatok 

Értékelés 1-10-ig 

Pedagógiai módszertani 

felkészültség 

Tudásának és szakmai 

felkészültségének maximumát adva 

foglalkozik a gyermekekkel, annak 

tudatában, hogy modell, minta, 

esetleg példakép számukra. 

 

Az ismereteket sokoldalúan és 

tárgyilagosan közvetíti. A 

humanista pedagógia elveivel 

ellentétes büntetési eljárásokat nem 

alkalmaz.  

 

Az ismereteket tárgyilagosan, 

sokoldalúan és változatos 

módszerekkel közvetíti, ismeri és 

használja az információs és 

kommunikációs technológiák 

(IKT) adta lehetőségeket. 

 

Fejleszti szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesíti 
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pedagógiai munkáját. Ennek 

érdekében felhasználja az 

önképzésben és a szervezett 

továbbképzésben biztosított 

lehetőségeket. 

Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos és módszertani 

tudást tükröz.  

 

Ismeri az intézményében folyó 

pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére  

alkalmazott, Óvodai nevelés 

országos alapprogramját és az 

intézménye pedagógiai 

programjának főbb tartalmait.  

 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

gyermekcsoport sajátosságaihoz 

igazodó megismerési folyamatokat, 

nevelési/tanítási módszereket, 

eszközöket. 

 

Pedagógiai folyamatok, 

tevékenységek tervezése, 

pedagógiai folyamatokhoz, 

tevékenységekhez 

kapcsolódó önreflexiók 

Nevelői-oktatói munkáját az óvoda 

saját helyi pedagógiai 

programjában meghatározottak 

szerint, a gyermekcsoporthoz és 

azok életkorához igazítva, 

szakszerűen tervezi meg, és 

irányítja a gyermekek 

tevékenységeit. 

 

A helyi pedagógiai program és az 

éves pedagógiai munkaterv 

elkészítésében, esetleges 

módosításában aktívan részt vesz, 

mint a nevelőtestület tagja. Ezek 

tartalmát jól ismeri, azonosul vele, 

és megvalósítását magára nézve 

kötelezőnek tekinti. 

 

Pedagógiai fejlesztési terveiben 

kiemelt szerepet kap a gyermekek 

tevékenységeinek fejlesztése.  

 

Terveiben szerepet kap a 

gyermekek motiválása, 

motivációjuk fejlesztése, és épít a 

szociális tanulásban rejlő 

lehetőségekre. 

 

A gyermekek, optimális fejlődését 

elősegítő, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz igazodó, 

differenciált nevelési folyamatot 

tervez.  

 

Gyakorolja a reális önértékelést, 

önreflexiót 
 

A tanulás támogatása Nyugodt, és biztonságos nevelési 

környezetet teremt. 
 

Figyelembe veszi a gyermekek 

aktuális fizikai, érzelmi állapotát. 
 

Segíti a tehetségek felismerését, 

támogatja önmegvalósításukat. 
 

Felkelti és fenntartja a gyermekek 

érdeklődését, feltárja és 

szakszerűen kezeli a nevelési 
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folyamat során tapasztalt megértési 

nehézségeket.  

A nevelés támogatása során épít a 

gyermekek egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermekcsoport 

sajátosságaira.  

 

Fejleszti a gyermekek tanulási 

képességeit, az önálló felfedezés 

gyakorlására lehetőséget teremt. 

 

A gyermek személyiségének 

fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, a 

sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek többi 

gyermekkel együtt történő 

sikeres neveléséhez 

szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség  

Felelős a rábízott gyermekek 

szellemi és testi fejlődéséért, 

nevelőtevékenysége keretében 

gondoskodik a gyermekek testi 

épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének 

fejlődéséről. 

 

Felismeri a gyermekekben a 

tehetség ígéretét, és tudatosan 

segíti annak kibontakoztatását. 

Nevelő és oktató munkája során 

gondoskodik a rábízott gyermek 

személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, 

ennek érdekében megtesz minden 

tőle elvárhatót, figyelembe véve a 

gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét. 

 

Felismeri a gyermekek 

személyiségfejlődési, - az 

esetlegesen jelentkező - tanulási 

nehézségeit, és képes számukra 

hatékony segítséget nyújtani. A 

részképességben elmaradt, illetve a 

különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekkel egyénileg 

foglalkozik, szükség szerint 

együttműködik 

gyógypedagógussal, 

fejlesztőpedagógussal, vagy a 

nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel. 

 

Az együttnevelés keretei között is 

módot talál a gyermekek esetében 

az egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtésére.  

 

Megalapozza, segíti, ösztönzi a 

gyermekeket a későbbi tudatos 

értékválasztásra és saját 

értékrendjük kialakítására.  

Az adott életkori sajátosságok 

figyelembevételével megismerteti a 

gyermekekkel az egyetemes 

emberi és nemzeti értékeket és 

azok tiszteletére neveli őket.  

 

A gyermek csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a 

Biztosítja a nyugalmat, a 

szeretetteljes légkört a 

gyermekcsoportban. Megszervezi a 

nyugodt, tartalmas játékhoz 

szükséges feltételeket (hely, idő, 
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különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység 

eszköz). 

Az óvodapedagógus az általa 

nevelt, vezetett, fejlesztett 

gyermek- és gyermekcsoportok 

fejlesztését a közösségfejlesztés 

folyamatának ismeretére, és a 

csoportok tagjainak egyéni és 

csoportos szükségleteire, a játék és 

más élmény gazdag tevékenység, 

program sajátosságaira alapozza.  

 

Pedagógiai feladatai során 

figyelembe veszi és értékként 

közvetíti a gyermekek, közösségek 

eltérő kulturális, társadalmi 

háttérből adódó sajátosságait. A 

bármilyen oknál fogva hátrányos 

helyzetű gyermek felzárkóztatását 

elősegíti. 

 

Ösztönzi a gyermekek közötti 

véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességüket, 

harmóniát, biztonságot, elfogadó 

légkört teremt. Szakszerűen és 

eredményesen alkalmazza a 

konfliktusok megelőzésének és 

kezelésének módszereit.  

 

Előmozdítja a gyermekek erkölcsi 

fejlődését, a közösségi 

együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és 

törekszik azok betartatására. 

 

A gyermek életkorának, 

fejlettségének figyelembevételével 

elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási 

szabályait, törekszik azok 

betartására. A gyermekeket egymás 

elfogadására, tiszteletére, 

kölcsönös támogatására, előítélet 

mentességre neveli. 

 

Pedagógiai folyamatok és a 

gyermekek 

személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, 

elemzése  

Folyamatosan ellenőrizi, méri, 

értékeli a gyermekek 

teljesítményét, fejlődését, és erről a 

Gólyanaplóban feljegyzést készít. 

 

Évente kétszer rögzíti a gyerek 

aktuális fejlettségi állapotát. Ezek 

alapján elkészíti a gyerek 

fejlesztési tervét, és tájékoztatást 

ad a szülők részére. 

 

Változatos pedagógiai értékelési 

módszereket alkalmaz, a nevelési 

folyamatban célzottan alkalmazza, 

a fejlesztő és összegző értékelési 

formákat. Az adott nevelési 

helyzetnek megfelelő ellenőrzési, 

értékelési módszereket használ. 

Pedagógiai céljainak megfelelő 

ellenőrzési, értékelési eszközöket 

választ vagy készít.  
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A gyermeki tevékenység 

rendszeres ellenőrzésének 

eredményeit szakszerűen elemzi, 

értékelésüket rendszeresen 

felhasználja fejlesztési céljainak 

feladatainak kijelölésében.  

 

Az értékelési módszerek 

alkalmazása során figyelembe 

veszi azok várható hatását a 

gyermekek személyiségének 

fejlődésére. A gyermekeknek 

személyre szabott értékelést ad. A 

gyermekek számára adott 

visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak. 

Elősegíti a gyermekek önértékelési 

képességének kialakulását, 

fejlődését.  

 

Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, 

problémamegoldás 

A nevelőtestület tagjaként 

gyakorolja azokat a jogokat és 

kötelezettségeket, melyet a 

vonatkozó jogszabályok 

határoznak meg. 

 

Alkotó módon együttműködik a 

nevelőmunka fejlesztése, a 

nevelőtestületi egység kialakítása 

érdekében, együttműködés 

változatos és célszerű formájának 

kialakítására törekszik. 

 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, 

képviseli az álláspontját, képes 

másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető.  

 

A gyermekek és a szülők, valamint 

a munkatársak emberi méltóságát 

és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartja, javaslataikra, 

kérdéseikre érdemi választ ad. 

 

Szülői értekezletet, munkadélutánt, 

fogadóórát, nyílt napot, 

családlátogatást szervez. 

 

 

Tevékenysége során az intézményi 

pedagógiai programhoz igazodóan 

és a pedagógiai céljainak 

megfelelően érthetően és hitelesen 

kommunikál.  

 

 

 A gyermekek nevelése érdekében 

kezdeményezően együttműködik 

az óvodapedagógus társaival, a 

pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és a szülőkkel.  

A gyermekekkel történő 

együttműködés elveit és formáit az 

alkalmazott pedagógiai program és 

az intézményi dokumentumok 

keretei között a gyermekek 

személyiségfejlődését figyelembe 

véve alakítja ki és valósítja meg. 
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 Igényli a pedagógiai munkájával 

kapcsolatos rendszeres 

visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására.  

 

Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

A törvényben megfogalmazott 

módon és időben eleget tesz a 

minősítési, valamint a 

tanfelügyeleti eljárás rá vonatkozó 

előírásainak. 

 

Tisztában van személyiségének 

sajátosságaival, és alkalmazkodik a 

szerepvállalásokhoz.  

 

A pedagógiai feladatok 

megoldásában együttműködik 

pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő 

munkát segítő munkatársaival, a 

gyermek fejlődését támogató más 

szakemberekkel.  

 

Részt vesz szakmai 

kooperációkban, 

problémafelvetéseivel, 

javaslataival kezdeményező 

szerepet vállal.  

 

Fontos számára tudásának 

folyamatos megújítása, a 

megszerzett tudását a pedagógiai 

gyakorlatában eredményesen 

alkalmazza.  

 

 

 

Elért pontszám: ........................................................................................ 

 

Százalékos eredmény: ............................................................................. 

 

 

Dátum: ………………………………. 

 

 

Ph. 

 

 

 ………………………… 

 Intézményvezető 

 



2. számú melléklet 

 

 

 

 

Vezetői határozat 

 

 

 

Gombai Gólyafészek Óvoda Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerének 

figyelembevételével az ………… nevelési évre vonatkozóan a pedagógus illetményalapjától 

eltérő illetmény kerül meghatározásra az alábbi pedagógusok esetében: 

 

Pedagógus neve Értékelési rendszer alapján 

elért eredmény 

Az illetmény emelkedése, 

illetve csökkenése 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Dátum: ………………………………. 

 

 

Ph. 

 

 

 ………………………… 

 Intézményvezető 
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Gombai Gólyafészek Óvoda 

Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere 

 

 

I. Jogszabályi háttér  

Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének működtetését (a 

továbbiakban: Ér.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

Nkt.) 65.§ (1) illetve (1a) bekezdése írja elő, és ez alapján a pedagógusok illetményalapjától 

eltérő illetmény meghatározását is lehetővé teszi. 

 

II. Az Ér. elfogadása és módosítása  

II.1. Az Ér. elkészítéséért az intézményvezető felelős.  

II.2. Az Ér. és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé első 

alkalommal 2017. szeptember 1. napjától, a további módosítások esetében a módosítást 

követő nevelési év első napjától.  

II.3. Az Ér. felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor.  

 

III. Az Ér. hatálya  

Az Ér. kiterjed az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjed.  

 

IV. Az Ér. célja  

Az Ér. figyelembevételével az intézményvezető az adott nevelési évre vonatkozóan a 

pedagógus illetményalapjától eltérő illetményt határozhat meg. 

 

V. Az Ér. felelőse  

V.1. Az Ér. működtetéséért az intézményvezető felelős ennek megfelelően  

- az értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja, 

- az egyes pedagógusok értékelését határidőre elvégzi.  

V.2. Az értékelésbe bevonhatja az intézményvezető helyettest, vagy a nevelőtestület tagjaiból 

létrehozott munkacsoportot. 

V.3. Az intézményvezető, mint pedagógus értékelését nevelőtestület tagjaiból létrehozott 

munkacsoport végzi. 

 

VI. Az Ér. eszközei és módszerei  

VI.1. Az Ér. alapját képezi  

- az intézményvezető által elkészített kompetencia és teljesítményalapú értékelés, amelyet az 

éves munkaterv szerint végzett vezetői ellenőrzések alapján készít el. 
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Amennyiben rendelkezésre áll: 

- az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése,  

- az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó megállapításai,  

- az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye, illetve az 

eljárás során készült portfólió. 

Abban az esetben az intézményvezető a kompetencia és teljesítményalapú értékelés 

elkészítéséhez a fenti dokumentumok megállapításait is figyelembe veszi. Ha a felsorolt 

dokumentumokból több is rendelkezésre áll, a legutolsót kell figyelembe venni.  

VI.2. Az éves munkaterv szerint végzett vezetői ellenőrzéseket a pedagógus az általa 

fontosnak tartott információkkal kiegészítheti, mely kiegészítéseket az intézményvezető az 

értékelés során mérlegel.  

VI.3. Az Ér. keretében az egyes pedagógusok külön-külön értékelendők, munkájuk nem 

viszonyítható egymás munkájához, nem állítható fel rangsor közöttük.  

VI.4. A megadott források alapján az intézményvezető az egyes pedagógusokról értékelőlapot 

készít, amelyen az alábbi szempontokat 1-10-ig terjedő skálán értékeli:  

- Pedagógiai módszertani felkészültség 

- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, pedagógiai folyamatokhoz, 

tevékenységekhez kapcsolódó önreflexiók  

- A tanulás támogatása  

- A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a sajátos 

nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi 

gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

- A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység  

- Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

- Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

- Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

A kapott pontszámokból százalékos eredményt számít.  

 

VII. Az Ér. éves ciklusa  

Az értékelést nevelési évenként kell elvégezni, minden év július 30. napjáig. Kivételesen az 

értékelési rendszert bevezető nevelési évben az előző nevelési évben végzett vezetői 

ellenőrzések alapján a szeptember 30-ig kerül elkészítésre. 

 

VIII. Eltérő illetmény megállapítása az Ér. alapján  

VIII.1. Eltérő illetményalapra vonatkozó határozat kizárólag olyan pedagógus esetében 

lehetséges, akinek százalékos eredménye 50% alatt vagy 90% fölött van. A pedagógus 

illetményének megállapítása az értékelés eredményétől függően eltérhet. 
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Az 50 % alatti eredményt elérő pedagógusok esetében csökkentett illetmény kerül 

megállapításra, úgy hogy az illetmény nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről 

szóló törvényben meghatározott vetítési alap alapulvételével megállapított illetményalappal 

kiszámolt illetmény.  

Az 90 % feletti eredményt elérő pedagógusok esetében munkáltatói döntésen alapuló kiemelt 

illetmény kerülhet megállapításra, amennyiben ezt a fenntartó jóváhagyja és az ehhez tartozó 

költségvetési fedezetet biztosítja. 

VIII.2. Az intézményvezető az értékelési rendszer alapján elkészített vezetői értékelésről és 

annak százalékos eredményéről az adott pedagógust személyesen tájékoztatja, valamint az 

eltérő illetmény megállapításához szükséges határozatát a nevelőtestülettel ismerteti. 

VIII.3. Az eltérő illetményalapot évente felül kell vizsgálni és újra javasolni kell. 

 

IX. Az Ér. nyilvánossága  

IX.1. Az Ér. nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján és az irodában.  

IX.2. Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusokat az Ér. szabályairól annak elfogadása 

és módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell.  

IX.3. Az Ér. egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a munkáltató és az 

adott pedagógus számára nyilvánosak.  

 

X. Záró rendelkezések  

A Gombai Gólyafészek Óvoda kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerét az 

előírt vélemények figyelembe vétele után a nevelőtestület megtárgyalta, és a benne 

foglaltakkal egyetértve jelen formájában elfogadta.  

Fentiek értelmében az Ér. jelen formájában 2017. szeptember 1-jén hatályba lép. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet Vezetői értékelő lap 

2. számú melléklet Vezetői határozat 



Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Urak! 

Több évvel ezelőtt szülői kérésre született Önöktől egy olyan döntés, miszerint az óvoda a 

nyári időszakban is folyamatosan nyitva tart. Mi, az óvoda dolgozói, bár már akkor sem 

értettünk ezzel teljesen egyet, a fenntartónk elvárásait követve, ennek eleget tettünk. Sokszor 

okozott nehézséget, amikor a nagytakarítást, vagy az önkormányzat által, illetve az önerőből 

végzett festést úgy kellett megoldani, hogy közben a gyerekek és szülők biztonságát és 

közlekedését is megfelelően biztosítani tudjuk, de megoldottuk. Megoldottuk, mert érthető 

okokból tartottunk nyitva: azért, hogy egy szülőnek se kelljen feladnia a munkahelyét, vagy 

veszélybe sodorni a megélhetését a miatt, mert az óvodáskorú gyermekének nem tud 

felügyeletet biztosítani.  

Azonban ezek az évek sok tapasztalat megszerzésére is lehetőséget adtak. És mivel mi, 

óvodapedagógusok és óvodai dolgozók többek között arra vagyunk hivatottak, hogy a 

gyermekek testi és lelki egészségét, és épségét óvjuk, ezért nem hagyhatjuk szó nélkül a 

megélt eseményeket. Sokszor volt ugyanis példa arra, hogy nem a dolgozó szülők vették 

igénybe az óvodát, vagy nem igazán indokolt esetben.  Sajnos a szülők közül többen hoznak 

felelőtlen, meggondolatlan döntéseket, ezzel érzelmi elhanyagoltságba sodorva gyermeküket. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül azokat az eseteket, amik fölött egy pedagógus sem hunyhat 

szemet: egy két gyermekes család úgy megy el nyaralni, hogy a kisebbik gyermeket óvodába 

hozzák, ők útra kelnek, majd délután a nagyszülők jönnek érte, akik másnap újra óvodába 

hozzák. És az érintett gyermek mindezt tudja! Vagy, amikor a hivatásos nevelőszülő hordja 

kihagyás nélkül egész nyáron óvodába a vállalt gyereket. És volna még ilyenekre példa, de 

talán ezek az esetek is jól mutatják, hogy sokan indokolatlanul élnek ezzel a lehetőséggel, és 

nem a gyermekeik érdekeit tartják szem előtt.  

A mi szabadságolásunkat jó szervezéssel mindig biztosítani tudja a Vezetőnk. Ezek a sorok 

kizárólag a gyermekek érdekében íródtak! Kérjük, hogy gondolják át, valóban szükség van- e 

arra, hogy egyetlen nap nyári zárás se legyen a Gombai Gólyafészek Óvodában! 

Tisztelettel köszönjük!   

Gomba, 2017. szeptember 18. 

                                                A Gombai Gólyafészek Óvoda dolgozói 



7. napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i nyilvános ülésére 

 

  

Tárgy:  Tájékoztató a III. negyedéves falubejárás tapasztalatairól 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Czakó László településüzemeltetési referens 

Iktatószám: G/868/2017.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017-es esztendő III. negyedéves falubejárása során ismét szemlézésre került Gomba 

község belterülete. A korábban megkezdett táblázatot az előterjesztéshez csatoltuk, amely 

táblázat tartalmazza a tapasztalatokat és a megtett intézkedéseket. A korábbi, már megoldott 

sorokat töröltük a táblázatból, csak az újra szemlézett és továbbra is problémásnak tartott 

területeket jelenítettük meg ismét. 

 

A tapasztalat szerint a rendszeres falubejárás során a gyomtalanításra, fák bokrok metszésére, 

vízelvezető árkok tisztítására szóban felszólított (megkért) ingatlantulajdonosok egy kis 

türelmet kérve vagy határidőn belül elvégezték a munkát. A levélben felszólított 

ingatlantulajdonosokkal nem találkoztam személyesen, de tapasztalatom szerint többségében 

elvégzik a felszólítás miatti kötelezettségüket. Elhanyagolt ingatlanok távoli tulajdonosainak 

felkutatása és felszólítása folyamatos, többnyire eredményes. Évek óta elhanyagolt ingatlanok 

tulajdonosait sikerült rábírni tulajdonosi kötelezettségeik ellátására. 

 

Továbbra is problémás ingatlanok:  

 

 Gombai út 54. 462/1 Hrsz. elhanyagolt udvar és utca. Földhivatali dokumentumok 

alapján lakcíme a Gombai út. 54, de az ingatlan lakatlan. 

 Gombai út.65. 406/1 Hrsz. elhanyagolt udvar és utca. Tulajdonosok külföldön élnek.   

 Bartók Béla utca 14. 902/7 Hrsz. elhanyagolt telek és utca. Földhivatali 

dokumentumok alapján lakcíme a Bartók Béla utca 14, de az ingatlan lakatlan.  

 Kölcsey Ferenc u. 26. 243 Hrsz. elhanyagolt ingatlan és utca. Tulajdonosok 

felszólítása után arra hivatkoznak, hogy messze laknak és anyagi helyzetük nem 

engedi, meg hogy ideutazzanak. Felsőbb Intézkedésre továbbítva.                                                                                                  

 

A helyi rendeletek módosítási tervezete a napirendi pontok között szerepel. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a falubejárásról szóló előterjesztésben foglaltakat 

megvitatni, álláspontját kialakítani, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. 

 

Gomba, 2017. szeptember 25. 

       Tisztelettel: 

 

 

  Lehota Vilmos sk. 

      polgármester 

 



 

 

 

……/2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a III. negyedéves 

falubejárás tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a III. negyedéves falubejárásról szóló tájékoztatót 

elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 



dátuma jele* ügyiratszáma cím hrsz dátuma összege (terv.) kezdete eredménye
járulékos 
költsége

vége

2017. szept.. B Völgy u.
Völgy utca egész területe 

kátyús
átlagos

Ha a teljes felújitásra nincs 

keret akkor a  kátyúk mart 

vagy hidegaszfalttal való 

betömése javasolt

Beavatkozás megszervezése a 

közfoglalkoztatásban lévők 

bevonásával

2017. B
Szőke Ferenc 

utca
674

A vízelvezetés hiánya miatt a 

csapadékvíz a közterületről a 

házak udvarára folyik be.

átlagos
Csapadékvízet levezető 

ingatlan kialakítása, 

Telekrendezéssel levezető 

árok létrehozása.

az utca csapadékvizének 

elvezetése az út burkolatának 

kialakításával.

Beavatkozás megszervezése a 

közfoglalkoztatásban lévők 

bevonásával

ásás

2017.07.14

G/232-74/2017                        

G/232-75/2017                  

G/232-76/2017             

G/232-77/2017                    

G/232-78/2017

Rózsa u.24(30)     

Több tulajdonos
556 Gazos utcafront és telek. átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.07.20

2017.07.14 B G/232-79/2017 Rózsa u.29(31/A) 525
Gazos utcafront,parlagfüves 

telek
sürgös

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.07.22

2017.08.08

Ezüsttanyától a 

kutyamanhely 

fele vezető út

Épitési törmelék az úton , tele 

üveggel
sürgös Törmelék, üveg eltávolítása

Moravecz Mihály szóban 

felkérve a törmelék és üveg 

eltávolítására

Út használó Elvégezve

2018.08.11

2017.08.11 B
Tópartra vezető 

út
163/3

Fűzfa benőtt az uttestre 

akadályozva a forgalmat
átlagos Fák metszése

Tulajdonos szóban felszólítva a 

fák metszésére
Tulajdonos Elvégezve

2017.08.30

2017.08.11 F G/232-80/2017 Liliom u. 470 Parlagfüves telek sürgös fűkaszálás,parlagfü irtás
Tulajdonos levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.08.22

2017.08.11 F G/232-82/2017 Iskola u.33/A 584/1
Gazos elhanyagolt telek és 

utcafront
átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos

Levél 

visszajött,tulajdonos 

elköltözött

2017.08.14 F G/232-81/2017 Iskola u.31 585
Gazos elhanyagolt telek és 

utcafront
átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos

utcafront lenyírva, 

telek elhanyagolt

2017.08.22

2017.08.18 F G/232-83/2017 Akácfasor 1007/2
Gazos elhanyagolt telek és 

utcafront
átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos

2017.08.18 F Völgy u.
Gazos elhanyagolt telek és 

utcafront
átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele
Tulajdonos telefonon felkérve Tulajdonos Elvégezve

2017.08.22

2017.08.18 F Fáy u. Útbeszakadás sürgös
Korábbi csőtörés miatt az 

úttest megsülyedt, beszakadt

Daköv Kft. Felkérve a 

helyreállitásra
Daköv Kft. Elvégezve

2017.08.21

2017.08.28 G/1649-1/2017 Nefelejcs u. Kutya a közterületen sürgös Kerítés javítása
Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.01

2017.08.30
G/232-87/2017          

G/232-88/2017
Liliom u.51 és 53 Parlagfüves utcafront sürgös Gyomírtás

Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.08

Prioritás*

HelyszínHelyzetelemzés/Probléma felvetés Megrendelés/értesítés Beavatkozás 
Becsült/ajánlati 

költség
Megtett intézkedésProbléma leírása Megoldási javaslat

Közreműködő/a
jánlat adó 



2017.08.30 G/232-89/2017 Liliom u.75 3775 Parlagfüves utcafront sürgös Gyomírtás
Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.08

2017.08.30 G/232-90/2017

Liliom u.77

3776
Gazos elhanyagolt telek és 

utcafront
átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.15

2017.08.30 G/232-91/2017 Liliom u. 85 3780 Parlagfüves utcafront sürgös Gyomírtás
Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

 2017.09.13

2017.08.30 Bényei út.22 3612/1 Gazos utcafront átlagos fűkaszálás Tulajdonos szóban felszólítva Tulajdonos Elvégezve

2017.09.13

2017.08.30 G/232-93/2017 Bocskai u.2 
976              

977
Gazos utcafront átlagos fűkaszálás

Tulajdonos levélben és szóban 

felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

201709.13

2017.08.31 Akácfasor u.1 788

Gazos 

utcafront,rendezetlen 

fák, bokrok

átlagos Fák metszése Tulajdonos szóban felszólítva Tulajdonos Elvégezve

201709.13

2017.09.04 G/232-94/2017 Szőke ferenc u.2 786/2

Gazos 

utcafront,rendezetlen 

fák, bokrok.Faágak a 

közterületen

átlagos Utcafront rendbetétele
Tulajdonos  levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos

2017.09.04
G/232-95/2107          

G/232-96/2017
Rákóczi u.58 166

Gazos elhanyagolt telek és 

utcafront
 átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos

2017.09.04
G/232-97/2017          

G/232-98/2017

Aratóházaspár 

u.20
174/1 Épitési anyag a közterületen átlagos Épitési anyag elszállítása

Tulajdonos szóban és levélben 

felkérve, felszólítva
Tulajdonos

2017.09.04 G/232-86/2017 Bocskai u. 972 Gazos telek és utcafront átlagos
Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos  levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos

2017.09.04 G/232-99/2017
Bocskai utca 

1./Akácfasor utca
971/1 Gazos utcafront átlagos Fűkaszálás

Tulajdonos  levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.14

2017.09.04 G/1649-2/2017 Ibolya u.8 Kutya a közterületen átlagos Kerítés rendbetétele
Tulajdonos  levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.05

G/232-102/2017      

G/232-103/2017   

G/232-104/2017     

G/232.105/2017   

G/232-106/2017    

G/232-107/2017  

G/232-108/2017

Szemere Huba 

u.14
124/1 Gazos üres telek és utcafront átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos

2017.09.05 G/232-101/2017
Szemere Huba 

u.12 és 16

124/2      

125
Gazos üres telek és utcafront átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos  levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos

2017.09.05 G/232-100/2017
Szemere Huba 

u.11
112 Gazos üres telek és utcafront átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos  levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos

Utcafront lekaszálva 

,telek gazos

2017.09.18

2017.09.05
Szőke Ferenc 

utca 38 -elött

Úttestben keletkezett gödör, 

vízmosás
átlagos Vízmosás, gödör betömése

Beavatkozás megszervezése a 

közfoglalkoztatásban lévők 

bevonásával

GTÜ Elvégezve

2017.09.07

2017.09.05 G/232-109/2017
Bajcsy-Zsilinszky 

u.12
713 Gazos utcafront átlagos Fűkaszálás

Tulajdonos  levélben értesítve 

,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.14



2017.09.05 Petöfi u.13
Úttestben keletkezett gödör, 

vízmosás
átlagos Vízmosás, gödör betömése

Beavatkozás megszervezése a 

közfoglalkoztatásban lévők 

bevonásával

GTÜ Elvégezve

2017.09.08

2017.09.13

G/232-110/2017     

G/232-111/2017    

G/232/112/2017

Dózsa Gy. u.17 967
Fák,bokrók kinöttek a 

közterületre
átlagos Fák,bokrok metszése

Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.18

2017.09.13 Dózsa Gy. u.18
Udvarról levágott bokrok 

lelógnak a támfalról
átlagos Bokrok eltávolítása a támfalról

Tulajdonos szóban felkérve a 

bokrok eltávolításáról
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.21

2017.09.14 Bercsényi u.30 667
Fák,bokrók kinöttek a 

közterületre
átlagos Fák,bokrok metszése

Tulajdonos szóban felkérve a 

bokrok metszésére
Tulajdonos Elvégezve

2017.09.21

2017.09.21 G/232-113/2017 Iskola u. 584/1 Gazos telek és utcafront átlagos
Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonosok  levélben 

értesítve ,felszólítva
Tulajdonos

2017.06.                   

2017.08.
G/232/2017

Fáy u.41 Einhorn 

Tibor
1007/4 Gazos telek és utcafront átlagos

Ingatlan és utcafront 

rendbetétele

Tulajdonos 2 szer levélben 

felszólítva
Tulajdonos Nem történt meg



E1. napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ülésére  

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához történő csatlakozásra 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Ordasi Emilné igazgatási előadó 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Önkormányzatunk a korábbi években is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Az Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő arról értesítette az önkormányzatokat, hogy a települési 

önkormányzat csak abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához, ha hasonlóan az elmúlt évhez, az általános szerződési feltételek elfogadását 

igazoló nyilatkozatát ajánlott küldeményként a Támogatáskezelő részére legkésőbb 2017. 

október 2.-i postabélyegzővel eljuttatja.  

 

További teendők az önkormányzat részére: 

 

2017. október 3.    Az önkormányzat kiírja a pályázatokat (A és B típus együttesen) 

2017. november 7.    Pályázatok benyújtásának határideje 

2017. december 7.  A települési önkormányzat az EPER –Bursa rendszerben 

érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat és bírálati 

döntését a rendszerben rögzíti. 

2017. december 11. A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal 

hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra 

hozza az általa nyújtott támogatások összesítő adatait, és az Eper 

–Bursa rendszeren keresztül elektronikusan, vagy postai úton, 

írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének 

indoklásáról. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Gomba Község Önkormányzata a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően, csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

2018. évi fordulójához, hiszen ezzel jó célt támogatva, hozzájárul ahhoz, hogy növekedhessen 

a település szellemi tőkéje. 

 

Gomba, 2017. szeptember 20. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 Lehota Vilmos  

 polgármester 
 



 

 

 

Határozati javaslat 

 

…/2017.(IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozási 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. 

 

2. A képviselő-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános 

szerződési feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 

küldje meg. 

 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

közzétételéről gondoskodjon.  
 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

 



E2. napirendi pont 

Előterjesztés 

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-án megtartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.-nél a konyha élelmezési tevékenységének, 

működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentésről 

 

Előterjesztő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Előkészítő:    Lisztes-Tóth Linda belsőellenőrzési vezető 

Véleményező: Pénzügyi bizottság  

Iktatószám: G/……./2017. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület által jóváhagyott belsőellenőrzési terv végrehajtásaként elvégeztettük a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a konyha élelmezési tevékenységének, működésének, 

gazdálkodásának ellenőrzését.   

 

A Vincent Auditor Kft. az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri jelentést küldte meg 

önkormányzatunk részére. A jelentés összefoglalásának részeként a vizsgálatot végző ellenőr és a 

belsőellenőrzés vezetője javaslatot tett  

 az élelmezési szabályzat elkészítésre, 

 a konyha működésével összefüggő önköltség számítás írásbeli rögzítésére, 

 a manuális nyilvántartási mód megszüntetésére, 

 a térítési díjak vonatkozó jogszabály szerinti meghatározására, valamint  

 a számítástechnikai program megfelelő alkalmazására és a készített kimutatások 

adattartalmának folyamatos ellenőrzésére.  

 

A belső ellenőri jelentésben tett javaslatok alapján a gazdasági társaság ügyvezetője elkészítette az 

intézkedési tervet, melyet az előterjesztéshez csatolunk.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben, valamint annak mellékletében 

foglaltakat megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Gomba, 2017. szeptember 23.   

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 Kósa Erzsébet Anikó 

 jegyző 



- 2 - 

 

 

Határozati javaslat 

 

…../2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a konyha élelmezési 

tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőri jelentésről szóló és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a belsőellenőri jelentést, valamint a határozat 

melléklete szerinti intézkedési tervet tudomásul vette. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a 

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse. 

 

  Határidő: 2017. október 6. 

  Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző 















































































E4. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére  

 

 

Tárgy:  Javaslat közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadására 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  dr. Veres Ildikó aljegyző 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges  

 

 

Iktatószám: G/1240/2017.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Benedek Péter 2217 Gomba, Bercsényi utca 15. szám alatti lakos kérelemmel fordult Gomba Község 

Önkormányzatához és kérte az önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását a 2217 

Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 26. szám alatti, gombai belterületi 704/2 hrsz-ú telek előtti kocsibejáró 

és áteresz építéséhez.  

 

Benedek Péter az alábbi műszaki megoldással kívánja megoldani a kocsibejáró és áteresz építését: 

 

A már meglévő vízelvezető árokba 60 cm-es külső átmérőjű betongyűrűket fektet, a két szélső 

betongyűrű végére kb. 20 cm-es zsaluzott betontámasz rögzítést készít. 

A betongyűrűket egyenlőre földdel burkolná le, amelyet egy későbbi időpontban 20 cm-es sóderlapra 

öntött, kb. 20 cm vasalt betonnal tervez burkolni, az útburkolat jelenlegi síkjában. 

A kérelmező vázrajzot is csatolt be, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek. 

 

A kérelméhez lerótta a szükséges 3.000.- Ft. eljárási illetéket. 

 

A kérelem érinti a gombai belterületi 696 hrsz-ú, Bajcsy-Zsilinszky utat, mely Gomba Község 

Önkormányzatának kezelésében és tulajdonában lévő út, így a bejáró létesítéséhez szükséges az 

önkormányzat közútkezelő és tulajdonosi hozzájárulása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és az előkészített 

határozati javaslat támogatására. 

 

       Tisztelettel: 

 

 

          Lehota Vilmos sk. 

          polgármester 

 



 

 

Határozati javaslat 

…./2017. (IX. 28.) sz. határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a gombai 

belterületi 704/2 hrsz-ú, természetben 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 26. 

szám előtt található ingatlan előtti kocsibejáró és áteresz építésére vonatkozó 

kérelmet és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület Benedek Péter 2217 Gomba, Bercsényi utca 15. szám 

alatti lakos közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt benyújtott 

kérelmére az alábbi határozatot hozta: 

 

G/1240/2017. 

Ügyintéző: dr. Veres Ildikó 

 

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a 

gombai 696 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlant érintő kocsibejáró és 

áteresz létesítéshez  

 

HATÁROZAT 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Benedek Péter 2217 

Gomba, Bercsényi utca 15. szám alatti lakos részére - kérelmének helyt adva - 

a gombai 696 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tekintetében 

közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad a gombai 704/2 hrsz-ú ingatlanra 

történő bejutáshoz szükséges kocsibejáró és áteresz építéséhez az alábbi 

kikötéssel: 

 

1. A kocsibejárónak úgy kell elhelyezkednie, hogy a gombai 704/2 hrsz-ú 

ingatlan előtt található tűzcsaptól mért távolsága – a tűzcsappal szemben 

állva jobbra mérve – 3 méter legyen. 

 

2. Az árokba – 5 méter hosszúságban – 5 db 60 cm átmérőjű betongyűrű 

kerül elhelyezésre, a két szélső betongyűrű végére 20 cm-es zsaluzott 

rögzítés kerül. 

 

3. Az elhelyezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a betongyűrűk 

elhelyezése az árokban a csapadékvíz akadálytalan lefolyását nem 

gátolhatja. 

 

4. A betongyűrűk burkolását oly módon kell megoldani, hogy az a gombai 

696 hrsz-ú közúttal egy szintbe kerüljön.  

 

5. A hozzájárulás alapján létrehozott csőáteresz takarításáról, működésének 

biztosításáról a 704/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

 

Az építkezés folyamán a munkaterületet körül kell határolni és napszaknak 

megfelelően meg kell jelölni úgy, hogy az építés a személy- és vagyonbiztonságot 

ne veszélyeztesse. A munkavégzés során keletkezett rongálásokért és 

károkozásokért az engedélyes a felelős  

 

 



 

 Amennyiben a kérelmező az előírt feltételt sérelmesnek tartja, a közlekedési 

hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez 

kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. Egyéb 

jogsérelem ellen kérelmező jelen határozat kézbesítésétől számított 15 napon 

belül – a Gombai Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott - bírósági 

felülvizsgálattal élhet. 

 

INDOKOLÁS 

 

Benedek Péter kérelemmel fordult az önkormányzat jegyzőjéhez a gombai 

704/2 hrsz-ú ingatlant a Bajcsy-Zsilinszky utcával összekötő kocsibejáró és 

áteresz építése kapcsán. 

 

A tervezett kocsibejáró és áteresz a gombai 696 hrsz-ú ingatant (Bajcsy-

Zsilinszky utca) érinti így szükséges a bejáró létesítéshez Gomba Község 

Önkormányzatának, mint közútkezelőnek, és mint tulajdonosnak a 

hozzájárulása. 

 

Benedek Péter a kérelemhez mellékelte a kocsibejáró és áteresz létesítésének 

kiviteli módjára vonatkozó vázrajzot és a műszaki megoldás leírását. 

 

Benedek Péter tájékoztatása megtörtént arra vonatkozóan, hogy a Gomba, 

Rákóczi utca 10. szám alatti ingatlanon lévő üzlet előtti áteresz, híd 

helyreállítása, pótlása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Kktv.) 46. § (1) bekezdés a) pontjával meghatározott 

közútkezelő a KKtv. 36. § (1) bekezdés alapján Gomba Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete.  

A közútkezelői hozzájárulást a rendelkező részben szövegezett kikötéssel adta 

meg a Képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület a határozatot a KKtv. 46. § (1) bekezdés a) pontjával 

meghatározott 36. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva hozta meg 

az illetékességi területén lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében.  

 

A határozat KKt. 36. § (2) bekezdése alapján  Az igénybevételt kérő a 

hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a 

közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, 

illetőleg a feltételeket módosíthatja. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete alapján 

biztosítottam.  

 

Gomba, 2017. szeptember 28. 

 

        Lehota Vilmos 

        polgármester 

Erről értesül: 

1. Benedek Péter 2217 Gomba, Bercsényi utca 6. 

2. Irattár 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Benedek Péter 2217 Gomba, 

Bercsényi utca 15. szám alatti lakost a döntésről a közútkezelői és tulajdonosi 

hozzájárulást tartalmazó alakszerű határozat megküldésével tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnali 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 



E5. napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére  

Tárgy: Javaslat a gombai belterületi 93 hrsz-ú ingatlan megvásárlására  

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  dr. Veres Ildikó aljegyző 

 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 2017. szeptember 21-ei rendkívüli testületi ülésen kapott tájékoztatást a gombai belterületi 

93 hrsz-ú, természetben 2217 Gomba, Dankó István utca 18. szám alatt található ingatlanra érkezett vételi 

ajánlatra vonatkozóan. A rendkívüli ülést követő nap megkaptuk az ingatlan eladására vonatkozó adásvételi 

előszerződést, mely rögzíti az adásvétel lényeges elemeit. 

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlanban Gomba Község Önkormányzata 1/10-ed arányban tulajdonos nyilatkozni 

kell a vételi ajánlat átvételét követő 8 napon belül, hogy Gomba Község Önkormányzata élni kíván-e az 

elővásárlási jogával. 

Gomba Község Önkormányzata az ingatlan 1/10-ed tulajdoni illetőségét azzal a céllal szerezte meg évekkel 

ezelőtt, hogy – anyagi forrás megléte esetén – megépíti a Dankó István utca folytatását, kialakítja a megfelelő 

utcaszélességet. Tárgyi telek mögötti területen van még önkormányzati tulajdonú ingatlan, mely további 

útbővítés lehetőségét rejti magába, amennyiben az önkormányzat megszerezné a gombai belterületi 93-hrsz-ú 

ingatlan fennmaradó 9/10-ed tulajdoni illetőségét. 

 

A mellékelt adásvételi szerződés szerint az ingatlan 9/10-ed tulajdoni illetőségének vételárát a felek 2.300.000.- 

Ft-ban határozták meg, azzal, hogy a végleges szerződés megkötésének időpontja 2017. október 22.  

Az ingatlant terhelő három darab végrehajtási jog tekintetében a felek úgy nyilatkoztak, hogy Bódi Károly 

felkeresi Szabó Attila önálló bírósági végrehajtót és megkéri a tartozások jelen állás szerinti végösszegét 

tartalmazó dokumentumot. 

A teljes vételár a szerződés aláírásának napján kerül megfizetésre készpénzben, azzal, hogy a tartozások 

kifizetése az ügyvéd feladata, a végrehajtó által kiállított dokumentum alapján a részére átadott összegből. 

Az ingatlan birtokbaadása a szerződés szerint 2017. december 22. napján történik meg, mikor a szerződő felek 

közösen olvassák le a mérőórák állását, mely alapján a szolgáltatótól végszámlát kérnek.  

Tekintettel arra, hogy a teljes vételár megfizetése – az előszerződés szerint – 2017. október 22. napján kifizetésre 

kerül, így az előszerződés 10. pontjában fogalmazott rendelkezés nem értelmezhető, mely szerint „ Eladó 

köztelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanra a birtokba adásig beszerzi a közüzemek 

részéről a nullás igazolásokat. Tudomásul veszi, hogy a hátralékos vételár kifizetésének ez a feltétele.” Javaslom 

a Tisztelt Képviselő- testületnek, hogy kérjen felvilágosítást az Ügyvéd úrtól, hogy mit ért ez a rendelkezés alatt. 

 

 

Tekintettel arra, hogy Gomba Község Önkormányzatának lehetnek jövőbeni tervei ezen a 

területen, így javaslom, hogy az önkormányzat éljen az elővásárlási jogával, és vásárolja meg 

a gombai belterületi 93 hrsz-ú ingatlan 9/10-ed tulajdoni illetőségét.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy javaslatival, véleményével egészítse ki, majd támogassa a 

határozati javaslatot. 

 

Gomba, 2017. szeptember 25. 

      Tisztelettel: 

 Lehota Vilmos  

 polgármester 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

…/2017.(IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

gombai belterületi 93 hrsz-ú ingatlan 9/10-ed tulajdoni illetőségre vonatkozó 

vételi ajánlat tartalmát és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a gombai 

belterületi 93 hrsz-ú, természetben 2217 Gomba, Dankó István utca 18. 

szám alatti ingatlanban 1/10-ed tulajdoni illetőséggel rendelkező 

tulajdonos – a 2017. szeptember 22-én benyújtott adásvételi előszerződés 

alapján elővásárlási jogával élni kíván, az ingatlant az adásvételi 

előszerződésben foglalt feltételekkel meg kívánja vásárolni. 

 

2. A képviselő-testületi felkéri az okiratszerkesztő ügyvédet, hogy az 

előszerződés 4. és 10. pontja közötti ellentét oldja fel, azzal, hogy 

ismerteti, hogy mit jelent a szerződés 10. pontjában megfogalmazott 

hátralékos vételár, tekintettel arra, hogy a szerződés 4. pontja szerint a 

teljes vételár megfizetése 2017. október 22. napján történne. 

 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen – 

elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó – határozatot az érintett felekkel 

és okiratszerkesztő ügyvéddel is haladéktalanul közölje.  
 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

 



E6. napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére  

Tárgy: Javaslat a gombai belterületi 695 hrsz-ú ingatlan telekrendezése vonatkozásában 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  dr. Veres Ildikó aljegyző 

 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gombai belterületi 695 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa – Sommer Szilvia – felkereste 

önkormányzatunkat és előadta, hogy az ingatlant tavaly vásárolta meg, és azt a tájékoztatást 

kapta, hogy az ingatlan melletti út áthelyezése miatt a tulajdoni viszonyok tisztázatlanok. Új 

tulajdonosként szeretné felmérni annak a lehetőségét, hogy a telkével természetes egységet 

képező ingatlanrészt milyen feltételekkel tudja megvásárolni, majd a hivatalos kimérés után 

leválasztani az önkormányzat tulajdonát képező területről. 

 

A mellékelten csatolt ortofoto alapján megállapítható, hogy gombai 696 hrsz-ú út beékelődik 

a 695 hrsz-ú és a 0163/1 hrsz-ú ingatlan közé. 

A beékelődött rész ténylegesen természetes egységet képez Sommer Szilvia 695 hrsz-ú 

ingatlanával. 

A gond az, hogy közvetlenül a 696 hrsz-ú számú beékelődött útrészlet és a 0163/1 hrsz-ú 

ingatlan határán patak fut, mely forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon. 

Tekintettel arra, hogy ez a területrész önkormányzati hasznosításra alkalmatlan az eladási 

szándék támogatását kérem képviselő-társaimtól. 

Földmérővel szükséges kiméretni a patak területét, mely önálló helyrajzi számot kapna, így a 

fennmaradó – 695 hrsz-ú ingatlannal – egységes területet alkotó ingatlan eladható lenne. 

 

Pozitív eladási szándék esetén javaslom a Képviselő-testületnek, határozzon meg egy 

négyzetméter árat, melyen a terület értékesítésére lehetőséget lát, továbbá hatalmazzon fel a 

Képviselő-testület arra, hogy Pátkai Balázs földmérőtől erre vonatkozóan teljes körű 

árajánlatot kérjek, és az árajánlat beérkezése után annak tartalmáról Sommer Szilviát 

tájékoztassam, tekintettel arra, hogy a kimérés és adásvétel költségeit kérelmezőnek kell 

állnia. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg, javaslatival, véleményével egészítse ki jelen 

előterjesztést és – eladási szándék esetén – támogassa a határozati javaslatot. 

 

Gomba, 2017. szeptember 25. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 Lehota Vilmos  

 polgármester 
 



 

Határozati javaslat 

 

…/2017.(IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

gombai belterületi 696 hrsz-ú út megjelölésű ingatlan - 695 hrsz-ú és 0163/1 

hrsz-ú ingatlan közé - beékelődött szakaszának megvásárlására irányuló vételi 

szándékot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 

szándékát, hogy a gombai belterületi 696 hrsz-ú út megjelölésű ingatlan - 

695 hrsz-ú és 0163/1 hrsz-ú ingatlan közé - beékelődött szakaszát – mely 

egybefüggő területet alkot a gombai belterületi 695 hrsz-ú ingatlannal 

…………………Ft/nm áron eladja Sommer Szilvia 2217 Gomba, 

Bajcsy-Zs. utca 27. szám alatti lakos részére. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület 

földmérésére vonatkozóan Pátkai Balázs földmérőtől teljes körű 

árajánlatot kérjen, és tájékoztassa a földmérési árajánlatról Sommer 

Szilviát, tekintettel arra, hogy a földmérés anyagi vonzata kérelmezőt 

terheli. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

 
 

 







E7. napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ülésére  

Tárgy: Javaslat a gombai belterületi 658/3 hrsz-ú ingatlan eladására  

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 

Előkészítő:  dr. Veres Ildikó aljegyző 

 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gombai belterületi 658/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 2017.09.24. napján vételi ajánlat 

érkezett Kozák-Fetter Adrienn 1174 Budapest, Melczer utca 61. szám alatti lakos 

személyében. A vételi ajánlat 3.000.000.- Ft-ra vonatkozik. 

 

Vételi ajánlatban rögzítik, hogy elfogadás esetén a vételár megfizetését a szerződéskötéstől 

számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással vállalják. 

Két kisgyerekkel költöznének ide, és szimpatikusnak találják községünket. 

 

Az ingatlan 801 nm területű, amely azt jelenti, hogy a felajánlott vételáron az ingatlan 

négyeztméterenkénti ára 3.745.- Ft. lenne. 

 

Az önkormányzat honlapján tárgyi ingatlan 4.200.- Ft/nm áron van meghirdetve 3.336.420 Ft. 

vételáron, mely ár már csökkentett eladási ár. 

 

Tekintettel arra, hogy Monoron 8 millió forinttól kezdődnek az építési telek árak, javaslom a 

Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ingatlan eladási árát közelítse a honlapon meghirdetett 

árhoz. 

  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy javaslatival, véleményével egészítse ki jelen előterjesztést 

és hozza meg határozatát. 

 

Gomba, 2017. szeptember 25. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 Lehota Vilmos  

 polgármester 
 

 

 

 




