
A képviselő-testület 2016. szeptember 29-i zárt ülésén hozott döntések: 
 
221/2016. Kth. 
Fellebbezés 
 
222/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés 
melléklete alapján a „Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására” c. pályázat pályázati kiírását és 
felhívását, illetve felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati eljáráshoz szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
 
A képviselő-testület 2016. szeptember 29-i nyílt ülésén hozott döntések: 
 
 
223/2016. Kth. 
Munkaterv módosítás és napirend elfogadása 
 
224/2016. Kth. 
1. A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére az általános tartalék terhére 549.840,- 

Ft tagi kölcsönt nyújt Kiskunhalas Város Önkormányzata, mely kölcsön 2017. június 30-
ig egy összegben visszafizetésre kerül. 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kölcsön 
nyújtására vonatkozó szerződést aláírja. 
 

Melléklet a  224/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 
 

Tagi Kölcsön Szerződés 
 

Mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
szám, törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp Róbert polgármester) (a továbbiakban: 
Kölcsönadó) 

 
másrészről Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (székhely: 6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.; képviseli: 
Németh Balázs elnök) (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

A Kölcsönadó Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016. számú 
határozata alapján tagi kölcsönt nyújt Kölcsönvevő részére. 
 

1. Kölcsönadó a mai napon 549.840,- Ft, azaz Ötszáznegyvenkilencezer-
nyolcszáznegyven forint összegű kölcsönt ad átutalással teljesítve kölcsönvevőnek 
tagi kölcsönként, aki a kölcsönösszeg átvételét jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 
elismeri. 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a nyújtott kölcsön összege kamatmentes. 
3. Kölcsönvevő köteles a kölcsön teljes összegét legkésőbb 2017. június 30. napjáig 

visszafizetni Kölcsönadónak egy összegben a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
OTP Bank Nyrt.-nál vezetett 11732064-15338806 számú bankszámlaszámára.  

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók. 
 



Jelen szerződés négy eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek elolvasták, értelmezték és akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, melyből egy eredeti példányt a Kölcsönvevő jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg átvesz.  

 

Kiskunhalas, 2016. szeptember „..”    Kiskunhalas, 2016. szeptember „…” 

 
 
 
....……..……………………..............                
 ………..……………………………… 
  Kiskunhalas Város Önkormányzata                                  Felső-Bácska Vidékfejlesztési 
Egyesület 
       Fülöp Róbert polgármester                                  Németh Balázs elnök 
                   Kölcsönadó                                Kölcsönvevő 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: Jogi ellenjegyzés: 
 
 
………………………………………                                        ………………………………… 
                 Csendes Ildikó                                     Komlósné dr. Fekete Anikó 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető                                         jegyző 
 
 
225/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító  
A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete Alapító okiratának módosítását a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
 
2.melléklet 

Okirat száma: 5/2016 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 
a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2016. március 31. napján kiadott 2/2015.sz. 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 
a …/2016 Kth. számú határozattal következők szerint módosítom: 
 

1.  Az alapító okirat 1.2.2 telephelyei című részből törlésre kerül a 12. pont: 



12. Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium   6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. hrsz: 1708 

2.  Az alapító okirat 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölése című rész a következő 11., 12. ponttal egészül ki: 

11. 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

12. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

 

Jelen módosító okiratot 2016. szeptember 30. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiskunhalas, 2016. szeptember 29. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 
  
 
226/2016. Kth. 

1. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete Alapító okiratát az 1. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 
Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtására. 

1.melléklet 

Okirat száma: 6/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. ...................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete 

1.1.2. ................................................................................................................................ r
övidített neve: KIGSZ 

1.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. ................................................................................................................................ t
elephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
KIGSZ Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 

17.;hrsz: 4730/21 

2 Lomb utcai főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.;hrsz: 5193 

3 Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u. 5.;hrsz: 4837 

4 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi Bibó 
István Gimnázium 

6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 
21.;hrsz: 2604/15 

5 
Oktatási ingatlan, Bernáth Lajos 
Kollégium 

6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/a.;hrsz: 596 

6 
Oktatási Ingatlan, Kiskunhalasi 
Kertvárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.;hrsz: 
2884/1 

7 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 
Felsővárosi Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.;hrsz: 
372 

8 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 
Fazekas Mihály Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály u. 
1.;hrsz: 630/1 

9 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 
Általános Iskola 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 
17.;hrsz: 3685 

10 
Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 
Alapfokú Művészeti Iskola 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 
17.;hrsz: 3685 

11 
Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28.;hrsz: 

2385/4 

12 Oktatási ingatlan, Kiskunhalasi 6400 Kiskunhalas, Szabadkai u. 1. hrsz: 



Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4521 

2.A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

1.3. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01 

1.4. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

1.4.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

1.4.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

1.5. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányító szervének 

1.5.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

1.5.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

1.6. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv közfeladata: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 

 

1.7. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai. 

1.8. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 



kapcsolatos feladatok; más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások. 

 

1.9. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

4 074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 

5 081045 Szabadidősport-rekreációs sport-tevékenység és támogatása 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési 

egyéb szolgáltatások 

9 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

10 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

11 104036 Munkahelyi étkeztetés böcsődében 

12 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

1.10........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunhalas Város 

1.11........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját kapacitása terhére bevételt képezhet. 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

1.12........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas 
Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal 
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII törvény, továbbá a 77/1993.(V.12.) kormányrendelet alapján 

 

1.13........................................................................................................................................... A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 



XXXIII törvény 

2 
munka törvénykönyve alá 
tartozó jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. június 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. december 18-án kelt 325/2014. Kth. okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító 
okiratnak a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete 2016. szeptember 29. napján 
kelt,……………………………………………………………napjától alkalmazandó 5/2016 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: ………………………………………………………………« 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 
 
 
227/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadja az Emergency Service Kft.  2016. március 01.-
2016. augusztus 31. napja közötti időszakról készült szakmai és  pénzügyi 
beszámolóját. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

E m ergency Service 
E gészségügyi Szolgáltató K ft. 

 
 

R e n d e z v é n y b i z  t o s í  t á s -  O r v o s i  é s  f o g á s z a t i   ü g y e l e t e k  -  S ü r g ö s s é g i   c e n t r u m o k 
S z o c i á l i s   é s  e g é s z s é g ü g y i   i n t é z  m é n y e k   ü z e m e l t e t é s e  -  B e t e g s z á l l í t á s 

 
Szakm ai és pénzügyi beszám oló 

K I S K U N H A L A S 
K özponti orvosi ügyelet m unkájáról 

 
 

 
 
 
 

  
w w w .em ergencyservice.hu  

 
A  központi orvosi ügyelet működéséről 

 
Készítette az Emergency Service  

 
 
2016. március 1 – július 31. közti betegforgalom összesen: 2429 fő.  (részletes statisztika 
a mellékletekben) 



 

 
 
 
Az ellátásban részesülő betegek, egyenes arányosságban voltak a települések lakosainak 
számával, mely szerint a Kiskunhalasi lakosok adták az esetszám legnagyobb hányadát. 
(76%) 
 

 
 

A szakszemélyzet száma kielégítő, az országosan érezhető orvoshiány azonban ezen a területen is erősen 
érezhető. Az ügyeleti óraszám legnagyobb hányadát vidéki orvosok látják el. 

 
Az Emergency Service Kft. belső szabályozását tekintve, valamint a folyamatos 
szakhatósági elvárásoknak megfelelően, megterveztük az újabb folyamatleírások és 
dokumentumok kialakításának szükségességét. Ezek által, együttesen a továbbiakban 
tovább emelhető a szakmai színvonal.  
 



A személyzet szakmai háttere kimagasló. Összeszokott team munka folyik a 

vezetőség által támasztott szigorú írásos protokollok betartásával. Ennek is 

köszönhetően az írásos panaszmegkeresések aránya az ellátott betegforgalomhoz 

képest országosan elhanyagolható. 

Az esetlegesen felmerülő problémák mindegyikét megnyugtatóan rendeztük és a 

szükséges intézkedéseket, a konklúziók levonása után meghoztuk, szükség esetén a 

belső szabályozást módosítottuk. 

 

A lakosság a sürgősségi ügyeletet gyakran a háziorvosi rendelés 

meghosszabbításának gondolja evvel leterhelve azt és megvonva a lehetőséget a 

sürgős esetek azonnali ellátásától. Az indokolatlan hívások aránya országosan 

67%.  A kiskunhalasi telephelyen ez 90%. Tehát az országos átlagot jóval 

meghaladó. 

 
Ez természetesen nem jelent fennakadást az ellátásban. A statisztikailag 

indokolatlan kategóriába tartozó betegek ugyanúgy ellátásban részesülnek, mint 

az indokolt jelzésűek.  

Az 52/2006. (XII.28). EüM. Rendelet melléklete 31 pontban definiálja a sürgősségi 

kórképeket, tünetcsoportokat. A számítógépes program, mely a KSH és az OEP felé 

továbbítja az adatokat, illetve a beszámoló mellékletét képező statisztikát kezeli, 

ez alapján különbözteti meg a betegeket a gépbe beírt diagnózis kódja alapján.  

 

Az eddigi tapasztalat alapján elmondható, hogy az orvosi ügyelet működése 

szakmai szempontból rendben zajlott. 

Az ügyelet működése a jogszabályban foglaltaknak mindenben megfelel. Év közben a 
szakhatóság két ízben végzett ellenőrzést, ahol szakmai hiányosságot nem tárt fel. 
 



Az orvosi bérezések piaci viszonylatban jelentős emelkedést mutattak. Ennek oka 
egyrészről az egyre fokozódó munkaerőhiány, másrészről pedig az egészségügyi 
ágazaton belül végrehajtott aránytalan bérrendezés. Sajnálatos módon a háziorvosi 
praxisokkal szemben az ügyeleti finanszírozás tárgyévben sem emelkedett, így 2006 óta 
érdemben változatlan.. 
 
Pénzügyi modul: 
 

17 502 080 HUF

7 395 000 HUF

38 400 HUF

24 935 480 HUF

4 227 272 HUF

21 616 386 HUF

601 230 HUF

278 940 HUF

56 260 HUF

286 316 HUF

0 HUF

15 000 HUF

27 081 404 HUF

-2 145 924 HUF

KISKUNHALAS

Közvetített szolgáltatások/alvállalkozók

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer)

Anyagköltség (üzemanyag)

Szolgáltatási díjak (gk.javítás, gk.biztosítás, műszaki vizsgadíj)

2016.03-07.hó (5 hónap)

Rendőrségi bevételek (Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság)

Bevételek összesen

Bér, bérjellegű kiadások (Szochoval)

Részletes eredménylevezetés

OEP bevétel (Bács-Kiskun megye)

Önkormányzati bevételek (Kiskunhalas Város Önkormányzata)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Értékcsökkenés

Adók (HIPA, gépjárműadó)

Költségek, ráfordítások összesen

ÖSSZESEN

Szolgáltatási díjak (bérleti díj, rezsiköltség)

 
 
 
Az eredménylevezetésben kimutatott hiány havi átlagban -429.485 Ft.  
 
 
 
 
Társaságunknak dolgozók felé lejárt tartozása nincs, a NAV és egyéb szállítók felé 30 
napon túli tartozásunk nincs.  
A fentiek alapján kérem beszámolónk elfogadását! 
 
Budapest, 2016. augusztus 30. 
 
Tisztelettel:                           
 
 
 



 
 
 
                                       
                                                                                                        Rédei József 
                                                                                                          Ügyvezető 
 
 
 
 
228/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, a Százszorszép Óvodák és Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Bölcsődéje 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 
 

 
 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

M U N K A T E R V 
2016201620162016----2017201720172017....    
Nevelési év 

  



     
 
Kiskunhalas, 2016. 09. 01.   Készítette: Ácsné Fehé r Klára int. vezet ő 

 
 

SZÉKHELY: 6400. KISKUNHALAS, ADY ENDRE U.4. 
OM AZONOSÍTÓ: 027560 

 
 
 

Intézmény OM- 
azonosítója:  
           027560 

Intézményvezet ő: 
       Ácsné Fehér Klára 
 
                aláírás 
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Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Intézményegység adatai. 

 
Intézményegység vezet ője:   Ácsné Fehér Klára 
Elérhetősége: 77/421- 812 
Óvodatitkár: Kudeláné Bagi Márta 
Fejlesztőpedagógus: Mongyi Marianna 
 
 
Ady Endre utcai óvoda:  Központi óvoda 
telefonszám : 77-421- 812 
e-mail cím : adyovoda@freemail.hu 
honlapcím:  napsugarovodak.halas.hu  
Általános vezető helyettes: Hegyiné Kassi Éva 

� Süni csoport    óvodapedagógusok:   Vass Aranka 

                                                            Hegyiné Kassai Éva 

                                      dajka:             Kerekes Andrea 

� Micimackó csoport    óvodapedagógusok: 

                                                            Kissné Halász Éva 

                                                            Angyalné Maróti Tímea 

                                      dajka :            Tóthné Német Tünde 

� Bambi csoport   óvodapedagógusok: Böszörményi Lotti 

                                                                      Andóczi-Balogh Rózsa 

                                               dajka:             Nagy Renáta 

 

            Pedagógiai asszisztens:          Gyenizse Mónika 

 



 

Átlós úti tagóvoda :  
telefonszám: 77-421-760 
email cím : atlos.ovi21@ gmail.com 

� Virág csoport    óvodapedagógusok  : 

                                                          Locskai Gáborné 

                                                          Lázár Teréz 

                                      dajka :          Filus Anna 

� Csiga csoport    óvodapedagógusok:        

                                                          Nagy- Kalmár Éva 

                                                         Szőkéné Szűcs Éva  

                                      dajka :          Kollár Sándorné  

                                                          Gábor Andrea  

Magyar utcai tagóvoda:  
telefonszám : 77-522-000/ 2241 
e-mail cím: magyarovikiskunhalas@citromail.hu 

� Margaréta csoport    óvodapedagógusok: 

                                             dr. Kisné Keresztes Orsolya 

                                             Faddi Petra 

                                dajka:   Nagyváradi Judit 

� Pitypang csoport      óvodapedagógusok: 

                                            Tápai Zita 

                                            Maczkó Lászlóné 

                                dajka:  Békési Szilvia 

                                            Hatvani Nikolett 

Pedagógiai asszisztens: Székely Anikó 

 

Szilády Áron utcai tagóvoda:  



telefonszám: 77-422-951 
e-mail cím: sziladyovoda@gmail.com 
Általános vezető-helyettes: Kovács Renáta 
 

� Tücsök csoport : óvodapedagógusok:  

                                                   Szabó-Kocsisné Ökrös  Ildikó 

                                                   Békési Szilvia 

                                    dajka       : Fenekes Lajosné 

� Katica cs oport :     óvodapedagógusok   :   

                                                       Tóth Alíz 

                                                      Jegyes Molnár Kata 

                                   dajka        :  Kammererné Gál Judit  

� Csiga- Biga cs oport    óvodapedagógusok:   

                                                     Kispéterné Sándor Ágnes 

                                                     Horváthné Czmorek Hedvig 

                                     dajka     :  Sziláczki Tünde 

� Pillangó cs oport        óvodapedagógusok:     

                                                      Szrenkóné Sebők Edit 

                                                      Kovács Renáta 

                                     dajka     :  Szalainé Karai Ágnes      

 

 Pedagógiai asszisztens:   Szécsényi Anita 

Működési terv a 2016-2017. nevelési évre 
 

   Nevelési év rendje: 2016.09.01.- 2017.08.31.-ig. 
   Nevelés nélküli munkanapok:  

1. Időpont: 2016.10.15. 8-15 óráig   

Helyszín: Csipke Hotel szakmai konferencia 



Téma:    Városi továbbképzés , előadók a meghívóban. 

2. Időpont: 2017.01.20. 8-14 óráig 

Helyszín: Ady Endre utcai Óvoda 

Téma:   Félévi nevelőtestületi értekezlet              

3. Időpont: 2017.02…….. 8-15óráig  

Helyszín: Ady Endre u. Óvoda 

Téma:  Szakmai nap. Előadó: dr. Pálfi Sándor egyetemi docens 

Cím: Hátrányos Helyzetű gyermekek beintegrálása az óvodai nevelésben 

4. Időpont: 2017.06.09.8-14-ig 

Helyszín: Szilády Áron utcai Óvoda 

Téma: Év végi tanévzáró értekezlet. 

(Minden estben a szülők körében felmérés aláírással igazolva, hogy a 
gyermekek elhelyezéséről tudnak e gondoskodni. Az aláírási példányokat a 
mindenkori Felvételi Mulasztási napló mellé kérem lefűzni.) 
Óvodában csak nyári zárva tartás (takarítási) szünet, téli szünet, valamint ha a 
fenntartó elrendeli és rendkívüli szünet a következő esetekben: 

- Rendkívüli időjárás 

- Járvány 

- Természeti csapás vagy 

- más elhárítatlan ok. 

Ha a fenntartó elrendeli, akkor ennek a szünetnek az idejét a nyilvánosságra 
hozási kötelezettség vonatkozó szabályok szerint és időpontban tesszük meg. 
 
A 2016-2017. Nevelési év pedagógiai feladatai, kiemelt feladatok 
munkaterve 

 Munkatervi beszámolók alapján. 

 Dokumentációs munkaközösségi csoport értékelése alapján új 
feladatok meghatározása az év végi beszámolója alapján. 

 Szakmai ellenőrzésekből adódóan. 



  Kötelező feladatok. 

  Egyéb feladatok. 

 Fejlesztési terv 

 Óvoda pedagógusok Minősítési eljárásai, valamint tanfelügyeleti 
ellenőrzések. 

 Tárgyi feltételek alakulása. 

 Óvodáink kapcsolat rendszere. 

Mellékletek: 
      Munkaközösségek munkatervei. 
       Szülői Szervezettel éves munkaterv 

  Munkaidő beosztás. 

 Gyermekvédelmi önkéntes felelősök munkatervei. 

 

Ütemterv a rendezvényekhez : 
 Ünnepek, ünnepélyek időpontjai tagóvodánként. 

 Nyílt napok, hetek meghatározása tagóvodánként. 

 Óvoda bemutatkozó „NAPSUGÁR NAPOK” időpontjainak 
meghatározása tagóvodánként. 

 Szülői értekezletek időpontjai. 

 Különfoglalkozások a tagóvodákban a szülők kérésére. 

 
 
2016-2017. Nevelési év rendje  
Időtartalom:   2016.09.01.-2017.08.31.-ig. 

1. I félév:          2016.09.01.- 2017.01. 31.-ig 

2. II félév:         2017.02.01.- 2017.06.30.-ig 

3. III Nyári élet: 2017.06.30.- 2017.08.31.-ig 

   
Óvodai nyitva tartása óvodapedagógus felügyeletével : 
Ady Endre u.i. Óvoda                            7 h – 17h-ig 



Átlós úti Óvoda                                      7 h –  17h.-ig 
Magyar u.i. Óvoda                                 7 h – 17h-ig. 
Szilády Áron u.i. Óvoda                        7h – 17h-ig. 
Óvodai nyitva tartás az óvodam űködéséhez:  
Ady Endre u.i. óvoda :                                6h-17,30h-ig 
Átlós u.i.         óvoda:                                  6h-17 h-ig 
Magyar u.i.      óvoda:                                 6h-17,30h-ig 
Szilády Áron u.i. óvoda:                              6h-17,30h-ig 
 

A munkaidőket a szülők igényeit figyelembe véve állítjuk össze. 
Igazodunk a munkaidejükhöz rugalmasan.  

A munkaidő-beosztás a táblázat alapján valósul meg figyelembe véve a 
dolgozók kötelező munkaidejének beosztását. 

Az óvodai élet nyári zárva tartásáról 2017. 02. 15-ig kérjük felmérni a 
szülők igényeit, a nyilatkozatokat, hogy gyermekek nyári elhelyezését miként 
kérik.  

Eme aláírásokat, nyilatkozatokat kérjük a felvételi mulasztási napló mellé 
lefűzni és megtartani. 
 

Ezen felül a következő időpontokra kell a szülők körében felmérést 
végezni a gyermekek elhelyezéséről a munkaszüneti napok ledolgozásáról.  

� 2016.10.15. szombat, munkanap.  

 

 

Óvodai nyári nyitva tartás:  
2017. 06. 30-ig Minden óvoda nyitva tart. 
Ügyelet: 2017. 07. 03.- 07. 28-ig ügyeletes óvoda az Ady Endre utcai 
óvoda nyitva tart.  
Ügyelet: 2017.07.31.- 08.25.-ig ügyeletes óvoda a Magyar utcai 
2017.07.03.- 08.25.-ig Zárva van  Szilády Á. utcai Óvoda. 
2017.07.03.- 07.28.-ig Zárva van  Magyar utcai Óvoda 
2017.07.14.-ig Nyitva tart az Átlós úti Óvoda. 
2017.07.17.- 08.25.-ig Zárva tart az Átlós úti Óvoda. 
2017.07.31.- 08.25.-ig Zárva Ady, Szilády  Óvodák. 
2017.08.28.-án Minden óvoda nyitva. 
 
Csoportlétszámok a 2016-2017-os nevelési évben. 
 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Létszámai. 

2016/2017. nevelési évben. 



 
Óvoda,csoport 09.01. 10.01. 12.31. Összesen 

 
Ady,   
        Manócska 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

        Süni 20fő + 1 SNI 20fő + 1SNI 20fő + 1SNI 21fő SNI 
        Mici Mackó 27 fő+3SNI 27 fő+3SNI 27fő+3SNI 27+3SNI 

Összesen: 70 fő 70 fő 70fő 70fő 
Átlós , 
          Virág 

 
16 fő 

 
16 fő 

 
16 fő 
 

 
16 fő 

 Csiga    12 fő+4SNI 12 fő+4SNI 12 fő+4SNI 12 fő 4SNI 
Összesen: 32 fő 32 fő 32 fő 32fő 

Magyar,   
        Margaréta 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

 
18fő 

     Pitypang 22fő 22fő 22fő 22fő 
Összesen: 40fő 40fő 40fő 40fő 

Szilády,  
       Pillangó 

 
13 fő 

 
13 fő 

 
18 fő 

 
18fő 

Csigabiga 14 fő 14fő 15fő 15fő 
Tücsök 15 fő 15 fő 15 fő 15 fő 

        Katica 22 fő 22 fő 22 fő 22 fő 
Összesen: 64 fő 64 fő 70fő 70 fő 

Intézményi össz: 206 fő 206fő 212fő 212 fő 
 

 
 
 
 
Intézményegységen belüli megbeszélések:  
Munkatársi értekezletek megszervezése a tagóvodákon belül. Időpontokat az 
általános vezető helyettesek időben jelzik a vezetőnek.  

Az aktuális problémákat jelezzék a vezető irányában s a megoldást közösen 
tesszük meg. Fontos, hogy az információk kellő időben jussanak el az 
érintettekhez kellő módon. 

 

Pedagógusok munkaidejének beosztása. 
         Az óvodapedagógus 32 kötelező óráján felül kötött munkaidőnek 
neveléssel-oktatással le nem kötött részében (36ó) a következő feladatok 
elvégzése rendelhető el. 



 foglalkozások elő készítése 

 gyermekek teljesítményének értékelése 

 az óvoda kulturális és sportéletének valamint a szabadidő 
hasznos eltöltésének megszervezése 

 előre tervezett beosztása szerint vagy alkalomszerűen gyermekek 
egyéb foglalkozásnak, nem minősülő felügyelete. 

 Gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 Eseti helyettesítés 

 A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli 
tevékenységek 

 Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése. 

 A szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, szülőkkel történő 
kapcsolattartás, családlátogatások. 

 Csoport vezetésével összefüggő tevékenységek. 

 A pedagógusjelölt gyakornok szakmai segítése, mentorálása. 

 A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő  
részvétel. 

 Munkaközösség vezetése. 

 Az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés. 

 A környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása. 

 Raktár helységek rendbe tartása, karbantartása. 

 Különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás estében a 
telephelyei között utazás. A nevelési program célrendszerének 
megfelelő az éves munkatervben rögzített egyéb foglalkozásnak 
nem minősülő feladat ellátása rendelhető el. 

 A sportrendezvények, tömegsport. 

 Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások. 



 A közösséggel kapcsolatos, szolgáltatással kapcsolatos. 

 

 

A szakmai munkaközösségek csoportok  ebben a nevelési évben is 
aktívan tevékenykednek az óvoda egység szakmai munkájának megsegítésére.  

Fő feladatunk közösen a gyakornokok segítése az óvodapedagógusi hivatás 
megszerettetése. 

 

 

Szakmai munkaközösségek:  

 

1. Életpálya előmenetelét segítő mk. 

2. Egyéni differenciálás gyakorlati lehetőségei mk. 

3. Egészséges életmódra nevelés mk. 

4. Környezeti nevelés mk. 

5. Dokumentumelemző m.k. 

A munkaközösségek a munkatervüket  a nevelői értekezlet alkalmával 

elhangzott kiemelt feladatokat valamint a PP alapján állítják össze.  A tagok 

állandóak de aki szeretne az részt vehet a foglalkozásokon. Nagyon fontosnak 

tartjuk a szakmai előmenetel érdekében minél több szakmai tudást átadni 

egymásnak, s tájékoztatni a többi kollégát is, ha valaki nem tudott jelen lenni az 

összejövetelen 

 
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES 

MUNKATERVE 
2016-2017-os tanév 

 



A munkaközösségi foglalkozások feladata új ismeretek közvetítése a 
nevelőtestület felé, illetve célja, a nevelőtestületi közösség és közvetetten a 
gyermekek és szülők szemléletének formálása. 

A munkaközösségi alkalmak során igyekszem elméleti és gyakorlati 
ismereteket közvetíteni, a kollégákkal szakmai tapasztalatokat cserélni. 
 

A tavalyi tanév munkaközösségi foglalkozásai a gyermekek testi 
fejlődéséről, a mozgásfejlesztés szerepéről és lehetőségeiről az értelmi 
fejlesztésben, illetve a különböző Magyarországon alkalmazott mozgásfejlesztő 
módszerek megismeréséről szóltak. Ehhez kapcsolódóan az első összejövetelen 
egy újabb módszer elemeivel ismerkedünk meg. 
 

1.) Magyar Mozgáskotta Módszer megismerése, egyes elemek beépítése az 
óvodában tervezett tevékenységekbe. 
Videó- anyag bemutatása, a látottak megbeszélése, tapasztalatcsere az 
óvodáinkban történő testnevelés foglalkozások tervezéséről, egyes 
mozgáskotta elemek beépítési lehetőségeiről, eszközök készítéséről. 
Ezen gyakorlatok végzése során fejlődik többek között a gyermekek 
figyelme, gondolkodása, emlékezete, problémamegoldó képessége stb… 
 

2.) Akkut betegségekkel küzdő gyermekek az óvodában. 
Ételallergiák, asztma, epilepszia, cukorbetegség tünetei, kezelési 
lehetőségei, gyermekek ellátásának megoldási módja, szerepek tisztázása. 

Tapasztalatcsere, melynek célja ezen gyermekek megfelelő ellátása. 

3.) Elsősegély az óvodában. Vendég előadó hívása a helyi mentőállomásról, 
melynek során az alkalmazotti közösség elméleti, illetve gyakorlati 
ismereteket kap a balesetek: törések, ficamok, epilepsziás roham, fulladás 
esetén történő azonnali teendőkről. 
Újraélesztés technikájának elsajátítása. 

4.) Sportnap.  
A rendszeres mozgás elsődleges a testi illetve lelki egészség 
megőrzésében, így a mozgás szeretetére nevelésben sokat segíthet egy jól 
szervezett , sokoldalú mozgáslehetőséget nyújtó program. Ezen a délelőtti 
sportnapon lehetőség lesz közös ritmikus tormára, valamint 
váltóversenyekre, akadályversenyekre óvodáink nagycsoportosaival.  

 

2016. szeptember 13. 

 



Faddi Petra 

Munkaközösség-vezető 

 

 
 
 
 
 
 
 

Környezet Munkaközösség 
 

2016-2017. Éves Munkaterv 
1. Hogyan takarékoskodjunk otthonunkban? 

Szülői értekezlet keretén belül a szülők figyelmének felhívása arra, 
hogyan tudunk jobb odafigyeléssel otthonunkban takarékoskodni, ügyelni 
környezetünkre. 

Előadó felkérése.  

 

2. Kreatív játékok hulladékból. 

Hulladékból kreatív játékok készítése szülők bevonásával, az elkészült 
játékok kiállítása a Bibó Gimnáziumban. 
A gyermekek és a szülők figyelmének felhívása arra, hogy nem csak 
drágán megvásárolt játékokkal lehet jót játszani. Szülők, gyermekek 
fantáziájának felszínre hozása. 

3. Városunk tájházával történő ismerkedés, népi hagyományaink őrzése. 

Bús József felkérése a sikeres lebonyolításhoz – kenyérsütés, néptánc 
tanulás stb.   A gyermekek és a felnőttek ismerjék meg a közvetlen 
környezetünk régi népszokásait. 

4.  Madarak és Fák Napja: május 10. 

Madárgyűrűzés, közeli tanösvény bejárása, ismerkedés az ott élő 
növényekkel. A madárgyűrűzés fontosságának megismerése, a tanösvény 
bejárása során ismerjenek fel minél több növényt és tudják megnevezni 
azokat. 
2016. szeptember 13. 



  
Vass Aranka 

 munkaközösség vezető 
 

A Dokumentációkat felülvizsgáló munkaközösség 
Munkaterve 

2016/2017-es nevelési év 
1. Megjelent nyáron a 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet, amely a 

pedagógus életpályáról és a pedagógusok minősítésének rendjéről szóló 
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletet lényeges mértékben módosítja, 
illetve a  20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet, amely A nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása. A 
kormányrendeletekben megjelenő módosítások megvizsgálása, a 
nevelőtestület tájékoztatása a változásokkal összefüggő teendőkről. 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 
 
Időpont: 2016. szeptember 
 
 

2. A 2016/17-es tanévre szóló önértékelési terv elkészítése és az új nevelési 
évre szóló munkaterv részeként annak elfogadtatása. Ebben meg kell 
tervezni, hogy 

� kik az adott tanévben az önértékelési csoport tagjai, 
� a csoport tagjai mely önértékelési rendszerfeladatok ellátására 

kapnak megbízást, 
� az előttünk álló tanévben kik azok a pedagógusok, akiket a 2017. 

évi ellenőrzési tervben való szereplésük miatt okvetlenül 
szerepeltetni kell az önértékelési tervben, 

� az intézményben a tanév során hány pedagógus önértékelésére kerül 
sor, 

� milyen ütemezésben hajtják végre az önértékelési csoport tagjai és a 
nevelőtestület a rájuk váró feladatokat, 

Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 
 
Időpont: 2016. szeptember 
 

3. Az intézmény ötéves önértékelési programjának megtervezése, 
megírása. Ebben a vezető meghatározza az önértékelési munka célját, 
elvárt eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok 



ütemezését és a szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. Ezen felül 
tartalmaznia kell: 

 
� melyek az intézményvezető, melyek az önértékelési csoport által 

végzendő feladatok, illetve, hogy mely feladatokba vonhatók be 
további kollégák, 

� az előkészítésre (tervezés, tájékoztatás, általános elvárások 
intézményi értelmezése ), megvalósításra ( óralátogatások, interjúk, 
kérdőíves felmérések szervezése és lebonyolítása ) vonatkozó 
szabályokat, 

� az önértékelés értékelésére, minőségbiztosítására vonatkozó 
eljárásrendeket, általános szabályokat. 

 
Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 
 
Időpont: 2016. október 
 

4. Az intézményi dokumentumok és a pedagógus értékelési rendszer alapján 
az intézményi elvárás rendszeren belül a vezetőre és az intézményre 
vonatkozó elvárások meghatározása és kidolgozása, melynek során az 
általános elvárásokat értelmezzük és adaptáljuk önmagunkra. 
Meghatározzuk az elvárásokhoz képest az intézmény helyzetét, állapotát. 

Helyszín: Ady E. U.-i Óvoda 
 
Időpont: 2016. november, december 
 

5. A pedagógiai program egészének felülvizsgálata, átdolgozása, 
megfeleltetése a 8 kompetencia és a kidolgozott intézményi elvárás 
rendszer tükrében.  Indikátorrendszer megfeleltetése pedagógiai 
gyakorlatunknak. 

 
Helyszín: Ady E. u.-i Óvoda 
 
Időpont: 2017. január, február 
 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 13. 

Kovács Renáta 
Munkaközösség-vezető 

Egyéni differenciálás gyakorlati lehetőségei 
Munkaközösség 2016/17. tanév 



1. A téri tájékozódás fejlesztési lehetőségei elméletben és gyakorlatban 
� A téri tájékozódás fogalma, fejlődése, zavara. 

� A téri tájékozódás fejlesztésére szolgáló programok és 
feladatgyűjtemények hazai szakirodalma, a fejlesztés célja 

� A gyakorlatban javasolt feladattípusok, eszköz és ötlettár 
pedagógusoknak, szülőknek 

2. A mozgás és a beszédfejlesztési lehetőségei elméletben és gyakorlatban 
� A mozgás és térészlelés fogalma, fejlődése, zavara 

� A mozgás (nagymozgás, finom motorika, téri orientáció) fejlesztése, 
játékgyűjtemény 

� A beszéd, mint a legfinomabb mozgás jellemzői, zavarai, fejlesztése 

3. A kognitív funkciók (vizuális és auditív észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) 
fejlesztési lehetőségei elméletben és gyakorlatban 

� A kognitív funkciók eltérő fejlődése – az átlagtól eltérő fejlődés jellemzői 

� A kognitív funkciók fejlesztésének játékai, szülők megsegítése – vizuális 
terület 

� A kognitív funkciók fejlesztésének játékai, szülők megsegítése – auditív 
terület 

 

4. A prevenció lehetőségei – a harmonikus személyiségfejlesztés útja 

� A hazai „kliensút” érintett intézményes szereplői – a segítők rendszere 

� A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendellenességei –szabályozási 
zavarok, emocionális problémák 

� Viselkedési és tanulási zavarok – felismerés, terápia 

 
Kiskunhalas,2016.09.13.  

Mongyi Marianna  
munkaközösség vez. 

Min ősítést segítő munkaközösség munkaterve a 2016-17-es tanévre 
 

1-2.    Gyakornoki szabályzat: 
- a Gyakornoki Szabályzat legfontosabb elemeinek megbeszélése 

 A mentor szerepei, feladatai, kompetenciái: 
- A mentor szerepei 



- A mentor kompetenciái 

- A mentorálás folyamata 

- A pedagóguskompetenciák fejlődése, fejlesztése 

A mentor gyakornokot támogató tevékenységei: 
- A gyakornok intézményi és rendszerszintű beilleszkedését segítő 

tevékenységek 

-  Diagnosztikus értékelés - Segítségnyújtás a szakmai fejlődési terv 
elkészítésében 

- A gyakornok fejlődésének folyamatos nyomon követése  

- A mentor és a gyakornok közös munkaterve − mentori tevékenység 
dokumentálása 

- A foglalkozások kölcsönös látogatása és megbeszélése 

- A szakmai fejlődés folyamatos értékelése 

- A gyakornok felkészítése a minősítőbizottság előtt való szereplésre 

- A gyakornok szakmai fejlődésének összegző mentori értékelése 

 

3.Pedagógus kompetenciák: 
5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 
6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése 
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület 
vonatkozásában.  

4.Pedagógus kompetenciák: 
7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 
fejlődésért 
A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület 
vonatkozásában.  

Kiskunhalas, 2016. szeptember 17. 
Hegyiné Kassai Éva 



munkaközösség vezető 
 
 
Külön foglalkozások az óvodákban 2016/2017-es Nevel ési évben.  
 

� Úszásoktatás minden nagycsoportban. 

� Angol nyelvoktatás a szülői igények felmérését követően, 

� Hitoktatás a szülői igények alapján, (katolikus és református 
hitoktatások) 

� Népi gyermekjátékok, hagyományőrzés az óvodában szülői igények 
alapján, 

� Egyéb foglalkozások beindítására nyitottak vagyunk, ha a szülők 10 
fő felett jelzik igényüket. 

� Tehetséggondozás a szükséges területeken igények szerint, 
óvodaegységen belül. 

� Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató délutánok óvodánként. 

 
A fentiekben említett külön foglalkozások a délutáni időszakban valósíthatóak, 
kivéve az úszás oktatást, amely a Pedagógiai Programunkban is megjelenik, és 
az önkormányzat finanszírozza . 
 
Megbeszélések, értekezletek rendje felel ősök és határid ő 
megjelenítésével.  
 
Értekezletek, 
Tanácskozáso
k, 
Továbbképzés
ek. 

Hivatkozá
s. 

Feladat Felelős. Határid ő. Személyi 

Munkatársi 
értekezletek. 

Pedagógiai 
Program 

A nevelési év 
indítását 
megelőzően, 
célok, 
feladatok 
egyeztetése, 
döntések 
előkészítése. 

Intézményveze
tő, 
Tagóvoda- 
vezetői. 

Augusztus
. 

alkalmazo
tti 
közösség. 



Tanévnyitó 
értekezlet 

Pedagógiai 
Program 

A nevelési év 
pedagógiai 
feladatainak 
működési, és 
fejlesztési 
tervének 
megismerése,
elfogadtatása. 

Intézményveze
tő 
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testület 
tagjai. 
Osztályve
zető úr. 

Nevelőtestületi 
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helyettesek 
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Dajkák, 
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feladat. 

A nevelők 
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feladatok 
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előkészítések 

Általános 
vezető 
helyettesek 
 

Kétheten-
te kedden. 
Igény 
szerint. 

Dajkák, 
karban-
tartók. 
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elemzése, 
eredmények 
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Szülői értekezletek rendje:  

 

Óvoda neve Csoport neve Id őpontok 
Ady u.i Óvoda  Micimackó  2016.09.21. 2016.11.25. 2017.02.15.                  

15,30ó 
 Manócska 2016.09.21. 2016.11.25. 2017.02.15. 

15,30                    
 Süni       2016.09.21. 

2016.11.25.2017.02.15.15,30 
   
Magyar u.i Margaréta  2016.09.22.,2017.01.12.,           



Óvoda 16,30ó 
 Pitypang    2016.09.22.,2017.01.12.,           

16,30ó 
   
Szilády Á.u.i 
Óvoda 

Csiga - Biga  2016.10.04.,2017.02.01.            17ó             

 Pillangó  2016.10.04.,2017.02.01.            17ó 
 Tücsök  2016.09.15.,2016.10.04.,2017.02.01           

17ó 
 Katica  2016.09.15.,2016.10.04.,2017.02.01           

17ó 
   
Átlós u.i 
Óvoda 

Virág   2016.09.22.,2016.02.18.2017.02.08.      
15,30ó       

 Csiga   2016.09.22.,2016.02.18.,2017.02.08.        
15,30ó 

 
Ünnepek, ünnepélyek.  
A PP-ban megfogalmazott célkitűzések, feladatok alapján tervezzük és 

szervezzük gyermekeinknek, s családjaiknak közösen az ünnepeket, jeles 
napokat. 

Célunk, hogy a mindennapoktól eltérő programok, események, 
tevékenységei által gyermekeink megismerjék a jeles ünnepeket s azok 
szokásait, néphagyományainkat. 

A nevelőmunkánkból adódik az a lehetőség, hogy a szabadon 
választható pedagógiai módszerek tárháza biztosítja részünkre valamint 
projektmódszerekkel megoldható feladatok alkalmazását, szervezését. 

A szülők bevonásával a kapcsolattartás erősítése mellett a családi ünnepek 
megszervezéséhez is ötleteket adunk pld: játékok közösségekben, fejlesztő 
foglalkozásokat. 

A tagóvodai helyi speciális ünnepeinek megtartását továbbra is 
támogatjuk, szorgalmazzuk, s azok megszervezésében aktívan bekapcsoljuk a 
szülői szervezetet, szülőket. 

Az óvodai egységünknél már eddig is kialakított hagyományainkat 
megtartjuk, megszervezzük. Ezek fő célja a csapat építés, a közösség formálást, 
az összetartozást erősítő jelleg. Pld: Tanévelején együttes megbeszélés az új 
nevelési év feladatairól minden dolgozó részére. Karácsonyi ünnepség évzáró 
értékeléssel december utolsó héten. Óvodapedagógusok részére szakmai 
továbbképzési a szaktanácsa adók segítségével. Kapcsolatot már 2015-ben 
kiépített vonalon haladva a kecskeméti szaktanács adás igénybe vételével 
ingyenes formában. 
 
 



 
 
 
Óvodai ünnepségek id őpontjai:  
 
Óvoda 
neve, 
csoport 

Ünnep 
megnevezése 

Időpontok 

Ady u.i. 
Óvoda 

  

Micimackó Állatok Világnapja 2016.10.03-10.07. 
Manócska Állatok Világnapja 2016.10.03..-10.07. 
Süni Állatok Világnapja 2016.10.03.-10.07. 
 Víz Világnapja 2017.03.20-24. 
 Télapó várás. 2016.12.06. 
 Karácsonyi ünnep 2016.12.15. 
 Tavasz köszöntő 

húsvét. 
2017.04.19. 

 Március 15 
Ünnepség 

2017.03.14. 

 Farsangi Bál 2017.02.28. 
 Föld napja 2016.04.18-21. 
Micimackó Anyák napi 

rendezvények 
2017.05.04.              15,30h 

Manócska  2017.05.02.              15,30h 
Süni  2017.05.03.               15,30 
Micimackó Óvodai ballagás 2017.05.29.10,30 ó 
Manócska 
Süni 
Micimacakó 

Évzáró ünnepség 2017.05.22.              16,30h 
2017.05.24. 
2017.05.30. 

Mind 3 
csoport 

Gyermeknap 2017.06.01. 

 Madarak ,fák napja 
hét 

2017.05.08.-12.. 

Magyar u.i 
Óvoda 

  

Margaréta, 
Pitypang 

Tök fesztivál 2016.10.20. 

 Szüreti mulatság 2016.09.26-30. 
 Márton napok 2016.11.11.-14. 
 Télapó 2016.12.06. 
 Luca nap 2016.12.13. 



 Karácsony 
ünnepség 

2016.12.16. 

 Farsang 2017.01.27. 
 Húsvéti ünnep 2017.03.24. 
Margaréta Anyák napja, 

Évzáró 
2017.05.05.                    16h 
2017.05.31.                    16h 

Pitypang Anyák napja, 
Évzáró 

2017.05.05.                    16h 
2017.05.30.                    16h 

Szilády 
Á.u.i 
Óvoda 

  

Szilády 
óvoda 

Márton napi 
vigasság. 

2016.11.7.-11. 

Katica Mikulás,Karácsony, 
Farsang,Húsvét, 
Kerti party 

2016.12.06.,2016.12.20.,2017.02.11., 
2017.03.24. 
2017.05.27. 

Csiga biga  Anyák napja 2017.05.04. 
Pillangó   Anyák napja 2017.05.05. 
Tücsök Anyák napja 2017.05.05. 
Katica Anyák napja 2017.05.04. 
Pillangó  Évzáró 2017.05.18. 
Katica Évzáró 2017.05.26. 
Csigabiga Évzáró 2017.05.19. 
Tücsök Évzáró 2017.05.25. 
Katica Ballagás 2017.05.24. 
Átlós 
u.i.Óvoda 

  

Virág Színház 2015.11.06. 9h 
Csiga Mikulás 2015.12.03. 9h 
 Karácsonyi 

ünnepség 
2015.12.15. 10,30 ó 

 Farsang 2016.02.17. 
 Kiszebáb égetés, 

tél búcsúztató. 
2016.03.08.    11 ó. 

 Húsvét 2016.03.23. 
Virág Anyák napja, 

Évzáró 
2016.05.18. 

Csiga Anyák napja, 
Évzáró 

2016.05.11. 

   
 
 



 
Napsugár napok szervezés óvodák nyíltnapjai :  
Óvoda neve Rendezvény neve Id őpont 

 
Ady Endre u.i. Óvoda  Óvodai nyíltnap. 2017.03.31. 9h-11 h, 

15,30-17h.ig 
Átlós u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2017.03.16.  9h-11h.ig 

 
Magyar u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2017.03.29.  9h-

11,30h-15,30-17hig. 
Szilády Á.u.i. Óvoda Óvodai nyíltnap. 2017.03.24.    9h-

11,30hig-15,30-17hig. 
 
 

A 2016-2017. nevelési év pedagógiai feladatai 
 
Nevelési Program  

Éves látogatások szempontjai: 
 

• Gyakornokok rendszeres látogatása, mentoraikkal való folyamatos 
kapcsolattartás, konzultációk. Szükséges szakmai, pedagógiai 
segítségadás a részükre. 

Ady Endre u. Óvoda:  Gyakornok :  Böszörményi Lotti  

                                     Mentor: Vass Aranka 

Átlós u.Óvoda :           Gyakornok: Nagy-Kalmár Éva 

                                     Mentor: Locskai Gáborné 

Szilády Áron u.Óvoda: Gyakornok:  Tóth Aliz 

                                       Mentor :  Jegyes Molnár Kata 

• Minősítő vizsgákhoz kellő segítségadás, előkészületek lebonyolítása. 

• A napirendek áttekintése, napi alkalmazása az óvodai csoportnak 
megfelelően, életkori sajátosságokat figyelembe véve. 

• A kompetenciák figyelembe vételével azok megvalósítására törekvés 
megtörtént –e  a nap folyamán. 



•  A kompetenciák megvalósításának értékelése történjen meg a látogatás 
után az értékeléskor. 

• Kiemelt kompetencia a pedagógiai folyamatok és a gyermekek 
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése megtörtént- e a 
nap folyamán. 

• Részt vesz –e az óvodapedagógus  és ha igen akkor milyen mértékben az 
intézmény innovációiban, pályázatokban az óvodai egységen belül. 

 

A  folyamatos ellen őrzés, látogatás az alábbi területeken:  

   Az intézmény belső ellenőrzési terve : 
 
Előre jelzett napokon és időpontban történnek a látogatások, ellenőrzések a 
nevelési év során. Az óvodavezető és helyettese, valamint a tagóvoda vezetője a 
látogatások során a vezetővel egyeztetett témákban az ellenőrzési tervtől 
eltérően is megfigyeléseket végezhet a kijelölt csoportokban.  
A dajkák és konyhai dolgozó munkavégzésének ellenőrzését a tagóvoda 
vezetője, és az óvodavezető helyettes végzi. A gazdasági ügyintézők és az 
óvodatitkár munkáját az óvodavezető ellenőrzi az ellenőrzési ütemtervnek 
megfelelően. (ütemterv csatolva) 
 
  A 2016/2017-es nevelési év kiemelt céljai :  
 
       A gyermekek szociális környezetének megismerése, tájékozódás az otthoni 
körülmények tekintetében. Felmérésben milyen segítségre számíthat az 
óvodapedagógus  a szülőktől, hogyan állnak hozzá gyermekük óvodai életéhez, 
mennyire tudják a szokásokat beépíteni az otthoni életvitelükben. Keressük meg 
családon belül azokat a kapcsolatokat, akikkel kicsit lehet kapcsolatot tartani az 
hogy a nagyobb iskolás testvér, nagymama, rokon, stb. 
 
     Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a gyermekek fejlesztésére a csoporton belül 
az SNI gyermekek csoporton belüli fejlesztésére is. Itt fontos a munkaidő 
beosztások szakmai indoklása érdekében saját hatáskörben alkalmazkodunk , 
hogy a kettő óvodapedagógus többet  tartózkodjon a csoportban bent az egyéni 
fejlesztések végre hajtása érdekében.  Minden lehetőséget ragadjunk meg, hogy 
a gyermekeket  hatékony, pedagógiai  fejlesztő munkát tudjunk végre hajtani.  
   
 
 



 
 
 
 
   

2016/2017 
nevelési 

évre töténő 
feladatok 
az éves 

értékelésbő
l kibontva. 

Feladatok:  
A  pedagógiai nevelő munka változásaiból adódó feladatok 
új szempontból való megközelítéséről az óvodai 
életszervezési feladatainak tudatos áttekintése, átdolgozása a  
minőségibb  munka érdekében. Mindezek a feladatok az 
éves látogatások, ellenőrzések  során szerzett 
tapasztalatokból felmérve. 

1. Az általános vezető helyettesek munkaidő kedvezményének 
figyelembe vétele a munkaidők beosztásakor szeptemberben. 
A munkaidő beosztások óvodára lebontva személyes 
egyeztetések alakalmával a tudatos pedagógiai munka 
végzáse érdekében. A gyermekek érkezését, távozását 
figyelembe véve beosztani a munkaidőket ( Ady óvoda, 
Átlós óvoda, Magyar óvoda). 

2. Nevelésnélüli napon az elmaradt továbbképzés 
megszervezése dr.Pálfi Sándor docensel a „ Hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelésének innovációja az óvodai 
nevelés során. 

3. A reggeli érkezések minél zökkenő mentesebb végzése az év 
folyamán. Ne zavarják a gyermekek egymás szféráját a 
gyülekezés ideje alatt. Minden csoport 7,30 után saját 
csoportjában kezdje meg anapi óvodai életet tartalommal 
megtőltve, nyugodt körülményeket biztosítva a gyermekek 
részére. 

4. A dajkák kérésére több megbeszélés szervezése az óvodákon 
belül, hogy még többet tudjanak az eseményekről azok 
időpontjáról. A konyhákban üzenő falak létre hozása, kinek 
mikor milyen feladata van a csoportjában. 
Ezzel is segítve az együtt dolgozás pontos , részletes 
megszervezését. 

5. Minden óvodában egy felelős kijelölése a napi emailok 
figyelése érdekében. Minden  óvodában van most már 
internet hozzáférés, vannak IKT eszközök amelyek 
használata napi szinten ajánlott. Az elkövetkezendő 
időszakban kevesebbet fogunk másolni az irodában és többet 
küldünk tovább email címeken. Ezért szükséges az óvodai 
felelős kijelölése. 

6. Az Magyar utcai, Átlós óvodában a napirendek áttekintése 



igazodva a szülők szokás rendszeréhez. Figyelembe kell 
venni a tízóraik, ebédek, uzsonnák időpontjainak áttekintése  
a rendszertelen időpontokhoz nem nagyon tudó szülőkhöz 
való alkalmazkodás.   

7. Szülőiértekezletek időpontjainak átgondolása. Nem jönnek 
vissza a szülők általában sajnos a cigány származásúak ami 
végett már az elmúlt évben rndkívüli szülőiértekezletet is 
kellett tartanunk ami sikeres volt de a napi óvodai dolgokat 
megkell szokniuk, hogy az óvodán belül tesszük meg. 

8. Az ünnepségeinken is változtatnunk kell az időpontok az 
iskolai ünnepségekkel sokszor ütköznek ezért is célszerű és 
szakmai szempontból is indokoltnak látom, hogy a kis 
csoportokban és a középső csoportokban is az Anyáknapi 
ünnepségeket május első hetében , az Évzárókat május 
utolsóhetében vagy június első hetében tartsuk meg mint 
régen. 

 
  
 
A fent említett feladatok megvalósítása a 2016/2017-es év folyamán. 
 
   A megvalósulás értékeléséhez a következő teendők adódnak. A nevelési évre 
tervezett pedagógiai célkitűzések, kiemelt feladatok ellenőrzésére épülő 
eredmény vizsgálatok. 
   Az éves kiemelt szempontok alapján csoportonként a megfelelő szempontot 
figyelembe venni és azt ellenőrizni. 
  Az óvodapedagógusok elvárás rendszerében megjelenő új feladatok nyomon 
követése a napi munkában. 
 
 Éves látogatási terv:  
 
Név, csoport. I. félév II. félév. 
Gyakornokok :   
Nagy-Kalmár Éva 2016.10.18. 2017.04.12. 
Tóth Alíz 2016.10.11. 2017.04.19. 
Böszörményi Lotti 2016.10.26. 2017.04.27. 
Ady E.u.i. Óvoda   
Micimackó 2016.11.17. 2017.05.10. 
Manócska 2016.11.23. 2017.05.17. 
Süni 2016.11.09. 2017.05.24. 
Átlós u.i. Óvoda   
Virág 2016.12.13. 2017.04.06. 
Csiga 2016.12.15. 2017.05.31. 



Magyar u.i. Óvoda   
Pitypang 2017.01.12. 2017.05.24. 
Margaréta 2017.01.19. 2017.04.20. 
   
Szilády Á.u.i. Óvoda    
Katica 2017.02.01. 2017.05.03. 
Csigabiga 2017.02.08. 2017.05.01. 
Pillangó 2017.03.08. 2017.05.15. 
Tücsök 2017.03.22. 2017.05.24. 

 
    Óvodapedagógusok előmeneteli rendszerének elősegítése, a portfóliók 
készítésében s egyéb segítségadás szervezéssel a nevelésnélküli munkanapokon. 
Maximálisan támogatni az előmeneteli rendszer haladását. Új munkaközösség 
alakításával szakmai munka kibővítése. 
    A Pedagógus Kar  által tervezettként megjelent Pedagógus Etikai Kódex 
eljuttatása mindenkihez, mindenki ismerkedhet, véleményt alkothat és javaslatot 
tehet a véglegesítés előtt. Az elfogadása után minden pedagógusra érvényes lesz 
annak betartása mert minden pedagógus automatikusan tagja a Pedagógus 
Karnak. 
         
    Óvodapedagógusi elvárás rendszerből fakadó feladatok nyomon követése 
az egész év folyamán folyamatosan: 
 
Elvárások: 
 
1. A pedagógus igyekezzen a tevékenység cél- és feladatrendszerének 

sikerességét szem előtt tartva a fejlesztés során olyan pedagógiai 
módszereket használni, amelyek egymásra épülnek és visszatérő jelleggel 

bármikor alkalmazhatók! 
 
 

2. A pedagógus lehetőségeihez mérten alkalmazza az infokommunikációs 
eszközök széles tárházát. Legyen igénye - e téren is- ismeretei szinten 
tartására, bővítésére. 

3. A pedagógus az életkori sajátosságokat figyelembe véve (direkt/indirekt 
mód) tudatosan válassza meg a tevékenységek során a megfelelő 
módszereket! Az ismeretnyújtás és az értékelés során alkalmazott 
módszerek. 

4. Az óvónő a pedagógiai munkájában tudatosan alkalmazza a PDCA ciklust, 
amely során fektessen hangsúlyt a tervezett és megvalósított 
tevékenységek közötti különbség mérésére, ellenőrzésére és elemzésére, 
majd a beavatkozás érje el a kitűzött célt! A ciklus újbóli indulása esetén az 
előzőekben szerzett tapasztalatok szolgáljanak kiindulásként! 

 



8. Jelenítse meg az óvónők tudatos tervezési feladatainál a folyamatos 
önértékelést, önreflexiót a pedagógusra és gyermekre.  

 
9. A tervezéskor kijelölt célok legyenek összhangban  az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjával és az óvoda pedagógiai programjának 
célrendszerével! 
Tudatosan alkalmazza a rendelkezésre álló anyagokat, infokommunikációs 
eszközöket ismerje, és céljainak megfelelően használ. 

 
10. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Tegye lehetővé a 

helyes viselkedési normák, a mintaként szolgáló cselekvések, a 
kommunikáció, együttműködés megismerését. 
 

11. Készítsen elemzést az egyéni bánásmód megvalósulásáról és értékelje 
önreflexióval. 

 

12. Legyen céltudatos, folyamatos, szervezett és intenzív a közösségi nevelés, 
ehhez az óvodapedagógus alkalmazzon változatos módszereket az óvodai 
élet minden tevékenységében, és biztosítson élmény gazdag programokat. 
 

13. A pedagógus a minél magasabb szintű munkavégzés érdekében kétévente 
végezze el az önértékelését a pedagógus kompetenciák figyelembe 
vételével. Az eredmények tükrében a vezető segítségével készítse el a 2 évre 
szóló önfejlesztési tervét. 

 

14. Önállóan legyen képes az óvodapedagógiával kapcsolatos átfogó szakmai 
kérdések átgondolására és megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

15. Legyen tisztában szakmai felkészültségével, személyiségének 
sajátosságaival, és képes legyen alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

5. A pedagógus ismerje meg és alkalmazza a tanulási képességfejlesztési 
eszközöket és azokat tudatosan, céljainak megfelelően építse be a 
mindennapjaiba. (IKT eszközök) 

6. A pedagógus a heti tervezőmunkája során a  tevékenység céljainak 
megfelelő módszereket, eszközöket, szervezési módokat alkalmazzon. 

7. A pedagógus a tervezése során többféle módszertani megoldásban 
gondolkodjon,  Az adott helyzetnek megfelelően rugalmasan alkalmazza 
módszereit. 



 

16. Pedagógiai Program 65.oldal 3.3.2 Tárgyi feltételek: Ismerje meg és 
alkalmazza a mindenkor rendelkezésre álló infokommunikációs eszközöket. 

 



A BECS csoport  feladata:  
Vezető:  Kovács Renáta 
Tagok:  Ady Óvoda : Kissné Halász Éva 
              Magyar Óvoda: dr. Kisné Keresztes Orsolya 
              Szilády Á. Óvoda:  
              Átlós Óvoda  :     Lázár Teréz 
Feladat:  
 A 2017-es évben kijelölésre került az intézményvezető ellenőrzése 
tanfelügyelet által. A vezetői elvárás rendszer kidolgozásának folytatása, 
lezárása. 
Önértékelési kézikönyv megbeszélése. 
Csoport tevékenységének beindítása 2016.09.27. 
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet alapján a tanfelügyelethez kapcsolódó 
intézményi külső és belső önértékelés kidolgozása szükséges. A pedagógiai- 
szakmai ellenőrzéssel összhangban kialakított intézményi önértékelési rendet 
rögzít. 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódnak, egymásra épülnek a 
pedagógusi, vezetői, intézményi ellenőrző szintek. A besorolt területek és a 
hozzájuk kapcsolódó elvárások, az alkalmazandó módszerek, eszközök, és az 
önértékelés folyamatát értjük. 
Meg kell fogalmazni a standardokhoz képest a saját elvárás rendszerünket. 
Ezeket fogjuk a későbbiekben, vagyis teljesülésüket vizsgálni, mérni. 
Az elvárásoknak összhangban kell lenni a Pedagógiai Programunkkal az ott 
megfogalmazott intézményi célokkal, de tükröznie kell a sajátosságokat is.  
Az általános elvárások mellett a pedagógusok,a vezető, az intézmény pedagógiai 
munkájára vonatkozó elvárásokat is meg kell fogalmazni. 
 
 
 
 

Gyermekvédelmi munkaterv 
2016-2017. nevelési évre 

 
Az intézmény gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai : 
 

-  Az újonnan beíratott hátrányos helyzetű gyermekeknél 
családlátogatások lebonyolítása. Feljegyzés készítése.  

-  Folyamatos kapcsolat a gyermekvédelmi felelős és az 
óvodapedagógusok között.  

-  Felmérés a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a 
veszélyeztetett gyermekekről. Nyilvántartásba vétel.  

-  A nehéz helyzetben élő családok figyelemmel kísérése.  



-  A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok 
nyomon követése.  

-  A hiányzások, a ki- és bejelentés nyomon követése.  
-  Az óvodáztatási támogatást igénybe vevő családok nyomon követése.  
-  Kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

védőnővel  
-  A gyermekek gondozottságának, ellátásának, a szülő-gyermek 

kapcsolatnak, a bekövetkezett változásoknak, az indokolatlan 
hiányzásoknak fokozott figyelemmel kísérése.  

-  Az óvodával jogviszonyban álló gyermekek óvodába járásának 
figyelemmel kísérése. Szükség esetén jelzés az óvodavezető felé a 
szükséges lépések megtétele miatt (A Köznevelési Törvényben 
meghatározottak szerint)  

-  Javaslattétel konzultációk alapján a megkésett fejlődésű, a sajátos 
nevelési igényű, magatartási beilleszkedési és tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek szakemberhez való irányítására. (logopédus, 
pszichológus, gyermekorvos, szakorvos, szakszolgálat)  

-  Óvodán belüli segítségnyújtás: Figyelünk, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekek és családjuk a Pedagógiai programban foglalt programok 
szerinti tevékenységeken részt vegyenek.(kirándulások, állatkert látogatás, 
bábszínház látogatás, a Bóbita alapítvány szervezésében, és 
támogatásában lezajló gyermeknapi rendezvény, kézműves családi 
délutánok szervezése)  

-  A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának 
folyamatos figyelemmel kísérése. A változásokról a nevelőtestület 
tájékoztatása.  

 
 

Önkéntes gyermekvédelmi felelősök segítik minden tagóvodában a sok 
gyvk.,2H.,3H.,-s gyermekek problémáit. Segítenek a hivatalos iratok 
kitöltésében, a gyermekek nyomon követésében. Az ingyenes étkezéshez a 
nyilatkozatok kitöltéséhez. Felveszik a kapcsolatot a segítő társ intézményekkel, 
ha szükséges és eljárnak a témával kapcsolatos előadásokra. Minden nemű 
pótlék és órakedvezmény nélkül. 
 

 Ady Endre u.i. Óvoda: Andóczi- Balogh Rózsa 

 Átlós u.i. Óvoda:   Locskai Gáborné 

 Magyar u.i.Óvoda:  Faddi Petra 

 Szilády Á. u.i.Óvoda: Kispéterné Sándor Ágnes 



 
Nevelési év  feladat terve : 
 
Feladatok Felel ős Határid ő 
A játszóudvar kockázatfelmérő 
helyszíni szemléjének elvégzése. 

Általános vezető 
helyettesek karbantartók 

2016.09. 

Munka és tűzvédelmi oktatás. Általános vezető 
helyettesek 
munkavédelmi f. 

2016.10. 

Statisztika elkészítése. intézményvezető 2016.10.01.. 
OM azonosító kérése a gyermekek 
részére. 

intézményvezető 2016.09. 

Pedagógiai és ügyviteli 
dokumentációk elkészítése, 
folyamatos, naprakész vezetése. 

óvodapedagógusok 2016.09. 

Munkaköri leírások 
felülvizsgálata, elkészítése. 

intézményvezető, 
általános vezető 
helyettesek, óvodatitkár 

2016.10. 

A nevelési év pedagógiai 
munkatervének, és mellékleteinek 
elkészítése. 

intézményvezető, 
felelősök 

2016.09.15. 
 

Megbeszélések, értekezletek 
szervezése. 

általános vezető 
helyettesek 

folyamatos 

A Szülői Szervezet értekezletének 
szervezése évi minimum 3 
alkalommal a munkatervben 
rögzítettek alapján. 

óvodapedagógusok munkaterv 
szerint 

A pedagógiai munkatervben jelölt 
belső szakmai munkaközösségek 
létrehozása, működtetése. 

Munkaközösség vezetők. munkaterv 
szerint 

Adott témákban a csoportok szülői 
értekezleteinek, beszélgető-
köröknek megszervezése, 
munkaterv szerint. 

óvodapedagógusok munkaterv 
szerint 

Az Állatok Világnapjának 
csoportonként programok, 
tevékenységek előkészítése, 
tervezése, szervezése. 

 
óvodapedagógusok 
 

2016.10.07. 

Alkalmazotti kör, kötelező éves 
szűrő vizsgálatainak ellenőrzése. 

általános vezető 
helyettesek , óvodatitkár 

folyamatosan 

Projekt nyitott programok 
szervezése csoportonként a 

óvodapedagógusok folyamatos 



családokkal. 
Csoportonként fogadóórák 
szervezése havi rendszerességgel. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

A tagóvodákban az évszaknak, az 
ünnepek hangulatának megfelelő 
térbeli-fali dekorációk, kiegészítők 
megtervezése, elkészítése. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

A gyermekek zökkenőmentes 
iskolakezdésének, 
beilleszkedésének segítése 
rendszeres programok szervezése. 

óvodapedagógusok folyamatosan 

Az óvodai beiratkozás 
előkészítése, lebonyolítása. 

intézményvezető 2017.03.utólsó 
hete 

A Föld napja csoportonkénti 
szervezése, tervezése, előkészítése. 

óvodapedagógusok 2017.04.22. 

Madarak és Fák Napja 
csoportonként programok, 
tevékenységek előkészítése, 
tervezése, szervezése. 

óvodapedagógusok 2017.05.14. 

 
 
 

Személyi -tárgyi feltételek fejlesztési terve 
 
Személyi feltételek:  
      Minden csoportban biztosított a két fő Felsőfokú képesítéssel rendelkező 
óvodapedagógus, 3 csoportonként egy pedagógiai asszisztens, 2 fő szociális 
kisegítők és az egy fő dajka.  
       Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni a szakmai továbbképzésekre. 
Városi szinten, vagy nevelőtestületi szinten is több tájékoztatást szervezünk 
annak érdekében, hogy a kollégák friss információkhoz jussanak a törvényi 
változásokat figyelembe véve. Minden tájékoztatást időben eljuttatunk az 
érintettekhez. 
A továbbképzésekre jelentkezett kollégáknak, akiknek a nevelőtestület is 
jóváhagyta a képzést a mindenkori továbbképzési tervben szerepeltetni kell és 
biztosítani részükre a vizsgákhoz, szakdolgozat írásokhoz a törvény által is 
biztosított napokat. Az érintett óvodákban a munka szervezés a tagóvoda 
vezetők feladata. 
 
Tárgyi feltételek :  
    Az óvodai udvarok folyamatos szépítésének, biztonsági előírásainak 
betartatása (pályázati pénzekből, szülői felajánlásokból, 1 %-os felajánlásból, 
szponzorok felkutatásával újabb lehetőségek kiaknázása). 



� Homokozók tetejének felújítása, tetőszerkezet elkészítése. 

� Zöld növényzet folyamatos tisztántartása, növények ápolása. 

� Udvari asztalok pótlása, a meglévőek folyamatos felújítása. 

� A tagóvodákból felmérések alapján az igények szükségesség szerinti 
kielégítése. 

� Szilády óvoda felújítási kérelmének beadása, valamint az ott található 
játéktároló felújítása vagy újjá építése. 

 
Jó munkát a 2106/2017-es Nevelési Évhez. 

 
      Tisztelettel:  Ácsné Fehér Klára 

 Intézményvezető 
 

Kiskunhalas, 2016. 09. 13. 
 
 



SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

Telefon/Fax:77/422430  
OM azonosító: 027567, Adószám: 15541572-1-03 

  

 

 

 
 
 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 
óra 

elrendelt 
ó 
  4 óra 

óra 
kedv. 

Összesen

 
 

         

Ady Óvoda  
 

        

Kissné 
Halász Éva 

de:7.30-
13.30 

 de:7.30-
13.30 

de:7.30-
13.30 

de:7.30-
13.00 

de:7.30-
13.00 

29  3  

 du:10.30-
16.30   

du:10.30-
16.30   

du:10.30-
16.30   

du:10.30-
16.00   

du:10.30-
16.00   

29  3  

Böszörményi  
Lotti 

de:7.30- 
13.00 

de:7.30- 
12.30 

de:7.30- 
13.00 

de:7.30- 
12.30 

de:7.30- 
12.30 

26  0  

 du:11-
16.30 

du:11-16 du:11-
16.30 

du:11-16 du:11-16 26  10  

 Hegyiné 
Kassai Éva 

de:7.30-
12 

 de:7.30-
12 

 de:7.30-
12 

 de:7.30-
12 

 de:8-12 22  10  

 du:11-
15.30 

du:11-
15.30 

du:11-
15.30 

du:11-
15.30 

du:11-15 22  0  

Andóczi-
Balogh 
Rózsa  

de:7.30-
14  

de:7.30-
14  

de:7.30-
14  

de:7.30-
14  

de:7.30-
13.30  

32  0  

 du:10.30-
17  

du:10.30-
17 

du:10.30-
17 

du:10.30-
17 

du:11-17 32  0  

Vass Aranka de:7.30-
14 

de:7.30-
14 

de:7.30-
14 

de:7.30-
14 

de:7.30-
13.30 

32  0  

 du:10-
16.30  

du:10-
16.30  

du:10-
16.30  

du:10-
16.30  

du:10.30-
16.30  

32  0  

Angyalné 
Maróti 
Tímea  

de:7.30-
14 

de:7.30-
14 

de:7.30-
14 

de:7.30-
14 

de:7.30-
13.30 

32  0  

 du:10.30-
17   

du:10.30-
17   

du:10.30-
17   

du:10.30-
17   

du:11-17   32  0  

Ácsné Fehér 
K. 

11-13 11-13 11-13 11-13 0 8  0  

Kudeláné 
Bagi Márta 

7,30-
15,30 

7,30-
15,30 

7,30-
15,30 

7,30-
15,30 

7,30-
15,30 

0  40  

 
Munkaidő nyilvántartás: Technikai dolgozók 
 



Munkaterv 2016-2017. 49. oldal 

Dátum: 
 
201601.
04. 

hétf
ő 

kedd szerd
a 

csütö
rtök 

péntek kötel
ező 
ó 

óra 
ke
dv. 

Öss
zes
en 

Aláírás 

Ady 
Óvoda 

     40    
 

Gyeniz
se 
Mónika 
ped.ass
z. 

8-16  8-16  8-16  8-16  8-16  40 
 

0   
 
 

 Nagy 
Renáta 

9,30
-
17,3
0 

6-14 9,30-
17,30 

 6-14 9,30-
17,30 

40 0   
 
 

Kereke
s 
Andrea 

6-14 9,30-
17,30 

6-14 9,30-
17,30 

6-
14,20 

40 0   
 
 

Tóthné 
Német 
Tünde 

9,10
-
17,3
0 

6-
14,20 

9,10-
17,30 

6-
14,20 

9,10-
17,30 

40 0   
 
 

Iván 
Zoltán 

6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 40 0   
 
 

 
 
Munkaidő nyilvántartás: Óvodapedagógusok 
 
Dátum: 
2016.01.04 
 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek kötelező 
ó 

elrendelt 
ó 
  4 óra 

óra 
kedv. 

Összesen

Átlós utcai 
Óvoda 

         

Locskai 
Gáborné 

de.7-
13,30 
   

7 – 
13.30 
  

7 – 
13.30 
     

7  - 
13.30 
  

7 – 
13.00 
    

32  0  

 du.10-
16.30 
  

10-
16.30 
    

10-
16.30 
     

10-16.30 
     

10.30-
16.30    

 
32 

 0  

Lázár 
Teréz  

de7 -
13.30 

7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.00 32  0  

 du.10-
16.30 

10-
16.30 

10-
16.30 

10-16.30 10.30-
16.30 

32  
 

0  

Nagy- de:    de:7.30-  26  0  
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Kalmár 
Éva 

de:7.30- 
13.00 

de:7.30- 
12.30 

de:7.30- 
13.00 

12.30 de:7.30- 
12.30 

  du:11-
16.30 

 du:11-
16 

 du:11-
16.30 

 du:11-
16 

 du:11-
16.00 

26  0  

Szőkéné 
Szűcs Éva 

de.7.30-
14 

7.30-14 7.30-14 7.30-14 7.30-
13.30 

32  0  

 du.10-
16,30 

10-
16,30 

10-
16,30 

10-16,30 10-16 32  0  

Munkaidő nyilvántartás: Technikai dolgozók 
 
 
Dátum: 
2016. 

hétfő kedd szerd
a 

csütörtö
k 

pénte
k 

kötelez
ő ó 

óra 
kedv
. 

Összese
n 

Aláírá
s 
 
 

Átlós 
utcai 
Óvoda 

         

Kollár 
Sándor
né 

de.6-
14 

6- 14 6-14 6-14 6-14 40 0   

 du.9-
17 

9-17 9-17 9-17 9-17 40 0   

Filus 
Anna 

6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 40 0   

 du.9-
17 

9-17 9-17 9-17 9-17 40 0   

Gábor 
Andrea 

12.30
-
16.30 

12.30
-
16.30 

12.30
-
16.30 

12.30-
16.30 

12.30
-
16.30 

20 0   

 
 
 
 
 
 
 

MUNKAID Ő NYILVÁNTARTÁS 
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Szilády 
2016. 

 

 
hétfő 

 
kedd 

 
szerda 

 
csütörtök 

 
péntek 

köte
lező 
óra
+20 
perc 

 
elrendelt

óra

Tóth 
Aliz 

de.7,30 -12,30 
 
 

de.7,30 -12,30 de.7,00 -12,30 de.7,00 -12,30 de.7,30 -12,30 26  

 
 

du.11.00-16.00 
 
 

du.11.00-16.30 du.11.00-16.00 du.11.00-16.30 du.11.00-16.00 26  

Jegyes 
Molnár 
Kata 

de.7.30-14.20 
 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  

 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-16.50 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

32  

Békési 
Szilvia 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  

 
 

du.10.40-17.30 
 

du.10.40-17.30 
 

du.10.40-17.30 
 

du.10.40-17.30 
 

du.11.10-17.30 
 

32  

Szabó-
Kocsisné 
Ökrös 
Ildikó 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  

 
 

du.10.00-16.50 
 

du.10.00-16.50 
 

du.10.00-16.50 
 

du.10.00-16.50 
 

du.10.30-16.50 
 

32  

Kispéterné 
Sándor 
Ágnes 

de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.20 32  

 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-16.50 
 

du.10.30-17.20 
 

32  

Horváthné 
Czmorek 
Hedvig 

de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.50 de.7.00-13.20 32  

 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-17.20 
 

du.10.30-16.50 
 

32  

Kovács 
Renáta 

de.7.30-12.50 
 

de.7.30-12.50 
 

de.8.00-12.50 
 

de.8-00-12.50 
 

de.8.00-12.50 
 

22  

Ált.vez.hely. 
 

du.11.00-16.20 
 

du.11.00-16.20 
 

11.30-15.50 
 

11.30-15.50 
 

11.30-15.50 
 

22  

Szrenkóné 
Sebők Edit 

de.7.30-13.20 
 

de.7.30-13.20 de.7.30-13.20 de.7.30-13.20 de.7.40-13.00 27  

 
 

du.11.00-16.50 du.11.00-16.50 du11.00-16.20 du.11.00-16.20 du.11.00-16.20 26  

Mongyi 
Marianna 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-14.20 de.7.30-13.50 32  

 
 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

de.7.30-14.20 
 

32  

Szécsényi 
Anita 

de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

de.9.00-17.00 
 

40  
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Munkaidő nyilvántartás: Óvodapedagógusoknak. 
Dátu
m: 
2016.
01.04. 

hétfő kedd szerd
a 

csütö
rtök 

pénte
k 

kötel
ező 
ó 

elren
delt 
ó 
  4 
óra 

ór
a 
ke
dv 

Öss
zes
en 

Aláírás 
 
 

Magy
ar u.i 
Óvod
a 

     + 20 
p 

    

Kisné 
Keres
ztes 
Orsol
ya 

de.7,
30-
14,20 
    
6,5ó  

7,30 
– 
14,20 
   
6,5ó 

7,30– 
14,20 
 
  6,5ó 

7,30 
– 
14,20 
 
   
6,5ó 

7,30– 
13,50 
  6ó 

32  0   

 du.10
-
16,50 
   
6,5ó 

10-
16,50 
    
   
6,5ó 

10-
16,50 
 
  6,5ó 

10-
16,50 
 
  6,5ó 

10,30
-
16,50 
    6ó 

 
32 

 0   

Tápai 
Zita 
gy. 

de7,3
0 -
12,30 

7,30-
12,30 

7-
12,30 

7-
12,30 

7,30-
12,30 

26  0   

 du.11
-16 

11-
16,30 

11-16 11-
16,30 

11-16 26  
 

0   

Faddi 
Petra 

de.6,
30-
13,20 

6,30-
13,20 

6,30-
13,20 

6,30-
13,20 

7-
13,20 

32  0   

 du.10
,40-
17,30 

10,40
-
17,30 

10,40
-
17,30 

10,40
-
17,30 

10,40
-17 

32  0   

Macz
kó 
Lászl
óné 

de.7,
30-
14,20 

7,30-
14,20 

7,30-
14,20 

7,30-
14,20 

6,30-
12,50 

32  0   

 du.10 10,40 10,40 10,40 10- 32  0   
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,40-
17,30 

-
17,30 

-
17,30 

-
17,30 

16,20  

 
Munkaidő nyilvántartás:   Technikai dolgozók. 
 
Dátum: 
2016.01
.04. 

hétfő kedd szerd
a 

csütör
tök 

pénte
k 

köte
lező 
ó 

óra 
ke
dv. 

Ös
sze
sen 

Aláírás 
 
 

Magyar 
utcai 
Óvoda 

     + 20 
p 

   

Nagyvá
radi 
Judit 

de.6-
14,2
0 

6- 
14,20 

6-
14,20 

6-
14,20 

6-
14,20 

40 0   

 du.9-
17,2
0 

9-
17,20 

9-
17,20 

9-
17,20 

9-
17,20 

40 0   

Békési 
Csilla 

6-
14,2
0 

6-
14,20 

6-
14,20 

6-
14,20 

6-
14,20 

40 0   

 du.9-
17,2
0 

9-
17,20 

9-
17,20 

9-
17,20 

9-
17,20 

40 0   

Hatvan
i 
Nikolet
t 4 ó 

13-
17,2
0 

13-
17,20 

13-
17,20 

13-
17,20 

13-
17,20 

40 0   

 
Székely 
Anikó 
ped.ass
z. 

8-
16,2
0 

8-
16,20 

8-
16,20 

8-
16,20 

8-
16,20 

40 0   
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MUNKATER
V 
 

2016 - 2017.   
ÉVRE 

 
 

KISKUNHALAS 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZ
ATÁNAK 

BÖLCSŐDÉJE 
 KISKUNHALAS 
MÁJUS 1. 
tér.3/A. 
 
 
MISKEI BEÁTA 
INTÉZMÉNYVE

ZETŐ 
SZERVEZÉSI FELADATOK   HATÁRID Ő    FELELŐS 
 
I. Személyzeti feladatok: 
 - Munkaterv készítése     szeptember   Intézményvezető 
 - Tűz-és Munkavédelmi oktatás szervezése  szeptember  Intézményvezető 
 - Munkaköri leírások felülvizsgálata   szept, okt.  Intézményvezető 
 - Új dolgozók fogadása, betanítása   folyamatos  Intézményvezető 
 - Egészségügyi alkalmassági nyilvántartása  folyamatos  Intézményvezető 
 - Szülői érdekképviseleti fórum tag  választás október  Kisgyerm.nevelők 
 - Dolgozók bérének az átsorolása    november  Intézményvezető 
 - Dolgozók jubileumi jutalmának, nyugdíjazásának  figyelemmel 
    kísérése, költségvetés készítése   november  Intézményvezető 
 - Továbbképzések ütemezése    január   Intézményvezető 
 - Kötelező továbbképzés teljesítésének igazolása  február  Intézményvezető 
 - Szabadságok ütemezése    március  Intézményvezető 
 - "Bölcsődék napja"  ünnepség   április    Intézményvezető 
   
 
II. Gyermekek életével kapcsolatos feladatok:  
 - Új beíratott gyermekek fogadása   szeptember  Intézményvezető 
  "  "     "  Kisgyerm.nevelők 
 - Beszoktatás, családlátogatás szervezése  szeptember,október Kisgyerm.nevelők 
 - Óvodába távozott gyermekek kijelentése  szeptember  Intézményvezető 
 - Az új gyermekek naprakész adminisztrálása  szeptember,október Intézményvezető 
  "  "     "  Kisgyerm.nevelők 
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 - Munkaterv elkészítése a következő nevelési évre szeptember  Intézményvezető 
  "  "    november  Kisgyerm.nevelők 
 - Kiscsoportos szülői értekezletek szervezése október  Kisgyerm.nevelők 
 - Gyermek statisztikai beszámoló készítése  január   Intézményvezető 
 - Gyermekvédelmi éves beszámoló elkészítése február  Intézményvezető 
 - Az új jelentkezők előjegyzése, tájékoztatása április   Intézményvezető 
 - A felvételt nyert szülők értesítése   május   Intézményvezető 
 - Összevont szülői ért. az új gyermekek szüleinek június   Intézményvezető 
 - Új csoportok kialakítása    június   Intézményvezető 
 
 
III. Gazdasági feladatok:  
 
 - Adminisztráció naprakész vezetése   folyamatos  Intézményvezető 
 - 2016  éves költségvetés tervezése   október  Intézményvezető 
 - Leltározás, selejtezés szervezése   november    
        március   Intézményvezető 
 - A karbantartásának bonyolítása  folyamatos  Intézményvezető 
 - A beszerzések, vásárlások bonyolítása  folyamatos  Intézményvezető 
 - Nyári  zárás  tervezése    január   Intézményvezeő 
 
ÉRTEKEZLETEK TERVE   HATÁRID Ő    FELELŐS   
I. Szülői értekezletek: 
 1. Szülői Érdekképviseleti Fórum tag választás november  04.  Kisgyerm.nevelők 
 2. Kiscsoportos szülői értekezletek  november,  február   Kisgyerm.nevelők 
 3. Szülői értekezlet az új felvételt nyert gyermekek szüleinek 
        június 09.  Intézményvezető 
 
 
II. Gondozónői értekezletek: 
 1. Beszoktatás tapasztalatainak megbeszélése 
     Szakmai adminisztráció megbeszélése  november 18.  Intézményvezető 
 2. Téli napirend kialakítása 
      Játéktevékenység, motiváció ösztönzése  január 31.  Intézményvezető 
 3. Szobatisztaság, önállósági törekvések 
      Nyári napirend kialakítása   május  19.  Intézményvezető 
 4. Új jelentkező gyermekekből a csoportok kialakítása  június 01.   Intézményvezető 
 
III. Munkatársi értekezletek: 
 1. Tanévnyitó  értekezlet    augusztus 31.  Intézményvezető 
 2. Munkavédelmi és Tűzvédelmi oktatás   szeptember 30. Hivatásos oktatók 
 3. Szabadságok ütemezése    február 28.  Intézményvezető 
 4. Nyári  zárás  és  karbantartás  megbeszélése június  09.  Intézményvezető 
 
 
 
 
ELLENŐRZÉSEK TERVE    HATÁRID Ő   FELELŐS   
 1. Tisztaság, higiénés feltételek ellenőrzése    augusztus 01. 
         április 03. Intézményvezető 
  2. Felvételi  adminisztráció  ellenőrzése     október 31.  
         január  31. Intézményvezető 
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 3. Csoportnaplók, fejlődési naplók, üzenőfüzetek ellenőrzése május  31. Intézményvezető 
4. Baba-Mama klub  összejöveteleinek  ellenőrzése  okt, márc. 
 
Kiskunhalas, 2016. szeptember  16. 
 
          ......................................... 
          Miskei Beáta 
          Intézményvezető 
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SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

Telefon/Fax:77/422430  
OM azonosító: 027567, Adószám: 15541572-1-03 

  

 
 

Százszorszép Óvodák 
MUNKATERVE 

 
2016-2017. nevelési évre 

 
 
 
 
 
 
 

Legitimációs eljárás 
 

Nevelőtestület elfogadta a ………….... /2016. 
számú határozattal 

 
 
 

 SZK véleményezése: 
 

intézményvezető  SZK elnök 

 
 
 
 
 
 
 
Dokumentum jellege: nyilvános 
Megtalálható: az irattárban (eredetben) 
Hatályos: 2016. szeptember 01 - 2017.augusztus 31-ig 
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A munkaterv elkészítése során figyelembe vett jogszabályok és segédanyagok: 

 
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjáról 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról 
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. Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 
A Százszorszép Óvodák 2013. évben módosított Pedagógiai Programja 
2015/2016. évi nevelőtestületi határozatok a nevelési évről 

 
 

1. Az óvodai nevelés rendje 

 

A nevelési év: 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig  

A szorgalmi időszak: 2016. szeptember 1-től 2017.május 31-ig 

Nyári összevonás: 2017. június 15-től 2017. augusztus 26-ig 

Új gyermekek beíratása: 2017. április hónap (Fenntartó szerint) 

Nyári zárás Vasút utcai Óvoda 2017. június 19-től 2017. július 21-ig  

Nyári zárás Felsővárosi Óvoda: 2017. július 24-től 2017.augusztus 26-ig  

Nyári zárás Vackor Óvoda: 2017. július 3-től 2017. augusztus 4-ig 

Téli zárás időpontja 2016. december 22-től 2017. január 2-ig 
 
Az óvodák zárása idején minden esetben felmérjük a szülők elhelyezési igényét és szükség esetén más óvodában 
biztosítjuk a gyermek ellátását. 
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Munkarend 

 
Munkarendünk meghatározása a Köznevelési törvény a MT és az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történik. A 
névre szóló munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik, melyet minden nevelési év elején felülvizsgálunk 
(elkészítése szeptember 30-ig). 
 

Óvoda nyitva tartása 

 
Munkanapokon 07.00 órától 17.00 óráig. 
A nyitva tartás ideje alatt a gyermekek felügyeletét óvodapedagógus látja el. 
A nevelésmentes napok külön kerülnek meghatározásra. 
 
A naponkénti nyitva tartás rendje 
Az óvodában heti 5 napon át 10 órában egész napos nevelés keretében gondoskodunk a gyermekekről. Az 
óvodapedagógusok heti váltásban a nevelési évre szóló munkaidő beosztás rendjében foglaltak szerint töltik kötött 
óraszámaikat a gyermekcsoportokban, illetve a munkaköri leírásukban foglaltak figyelembevételével látják el a napi 
felkészülési feladataikat, eseti megbízatásaikat. 
 

2. Óvodai csoportok száma és a gyermekek létszáma a csoportokban 

 

 Férőhely (fő) Csoportok száma 

Vasút utcai Óvoda: 76 3 

Felsővárosi Óvoda: 135 5 

Vackor Óvoda: 25 1 

Összesen 236 9 
 
 

Óvoda Csoport 
2016. szept. 1-i 
létszám 

Várható létszám 
2016.október 1. 

Várható létszám 
2016. december 31. 

Vasút utcai Óvoda Maci 18 20 24 

Pillangó 26 26 25 

Tulipán 25 25 25 

Felsővárosi Óvoda Alma 22 22 22 

Körte 21 21 21 

Szamóca 24 24 24 

Szilva 19 21 26 

Szőlő 26 26 26 

Vackor Óvoda Napocska 20 21 21 

Összesen 201 206 214 
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3. Személyi feltételek 

 
Egy új óvodapedagógussal kezdjük a tanévet, aki a Körte csoportban látja majd el nevelői teendőit. Négy fő (két 
óvodapedagógus és két dajka) kezdi velünk a nevelési évet, mivel a Pirtói Vackor Óvoda is szervezetünk része lett 2016. 
július 1-től. 
 
Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, kompetenciái 
 

Létszám (fő) Beosztás, munkakör Végzettség Szakképzettség 

1 intézményvezető Főiskola Óvodapedagógus 
Közoktatás vezető 

1 
 
 

1 

Óvodavezető helyettes 
Munkaközösség vezető 

 
Óvodavezető helyettes 

Főiskola 
 
 

Főiskola 

Óvodapedagógus 
 
 

Óvodapedagógus 
Nyelv és beszédfejlesztő 

szakvizsga 
1 Telephely megbízott Főiskola Óvodapedagógus 
1 Szakmai Munkaközösség 

vezető 
Főiskola Óvodapedagógus 

Fejlesztőpedagógusi szakvizsga 
1 Szakmai munkaközösség 

vezető 
Főiskola Óvodapedagógus  

Tehetséggondozó szakvizsga 
1 Fejlesztő pedagógus Főiskola Óvodapedagógus 

Mentálhigiene szakvizsga 
5 Óvodapedagógus Főiskola Óvodapedagógus 
3 Óvodapedagógus 

gyakornok 
Főiskola Óvodapedagógus 

2 óvodapedagógus Főiskola Óvodapedagógus 
Drámapedagógus szakvizsga 

2 Óvodapedagógus Főiskola Óvodapedagógus 
Gyógytestnevelői szakvizsga 

1 Óvodapedagógus Főiskola Óvodapedagógus 
Részképesség zavarokat 

felismerő és korrigáló szakvizsga 

Összesen 20 óvodapedagógus megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. 
Nevelőtestületünk tagjainak 50%-a szakvizsgás. 
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A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma, végzettsége, szakképzettsége 
 

Létszám (fő) Munkakör Végzettség Szakképzettség 

2 Pedagógiai asszisztens Érettségi 1 fő Pedagógiai és 
családsegítő munkatárs  

5 Dajka Érettségi dajka 
7 Dajka Szakmunkás dajka 
1 Óvodatitkár Érettségi Pénzügyi számviteli 

ügyintéző 

Összesen 12 dajka, 2 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár segíti közvetlenül a nevelő-oktató 
munkát 

A dajkák közül 2 fő részmunkaidőben látja el feladatát. 

 
Technikai dolgozók 
 

Létszám (fő) Munkakör Végzettség 
2 Fűtő-karbantartó Szakmunkás 

Összesen 2 fő fűtő-karbantartó dolgozik intézményünkben Egy fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben dolgozik. 
 
 

Óvodai csoportjaink, óvodapedagógusok, dajkák 

 
A Köznevelési törvény és az Óvodai nevelés országos Alapprogramja alapján készült Óvodai Pedagógiai Programunk. 
Ennek megfelelően legfontosabb feladatunk a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének biztosítása. Kiemelt 
területek az anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés, a felzárkóztatás és tehetséggondozás. 
 

Óvodai csoportok megnevezése Munkatársak 

Csipke 
Óvoda 

Maci 
Varga Ferencné (óvodapedagógus) 
Csordás Istvánné (óvodapedagógus) 
Jójárt Mihályné (dajka) 

Pillangó 
Borbényi Károlyné (óvodapedagógus) 
Horti Lászlóné (óvodapedagógus) 
Krammer Ottóné (dajka) 

Tulipán 

Nagy-Czirok Anikó (óvodapedagógus) 
Rambaláné KovácsTímea (óvodapedagógus) 
Gyenizse Gabriella (dajka) 
 

Felső 
városi 
Óvoda 

Alma 
Halász Péterné (óvodapedagógus) 
Sándorné Gyenizse Zsuzsanna (óvodapedagógus) 
Dudásné Holczimmer Andrea (dajka) 

Körte 
Ésik Anita (óvodapedagógus) 
Lippai Nikolett (óvodapedagógus) 
Ihász Dóra Noémi (dajka) 

Szamóca 
Dózsa Erika (óvodapedagógus) 
Muhel Kata (óvodapedagógus) 
Ács Zoltánné (dajka) 

Szilva 
Paprikáné Kiss Andrea (óvodapedagógus) 
Lajkó Ágnes (óvodapedagógus) 
Szilágyi Ildikó (dajka) 
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Szőlő 
Nagy Zoltán Károlyné (óvodapedagógus) 
Mohutné Fenyvesi Erika (óvodapedagógus) 
Szabó Istvánné Klárika (dajka) 

Vackor 
Óvoda 

Napocska 

Kissné Papp Edit (óvodapedagógus) 
Karczáné Petrányi Ildikó (óvodapedagógus) 
Bálintné Szalma Nikolett és Surány Szilvia (dajkák) 

 
Felsővárosi Óvoda pedagógiai asszisztense: Kiri Erika 
Vasút utcai Óvoda pedagógiai asszisztense: Almási Istvánné 
Mindhárom óvodában Szabóné Vér Éva fejlesztő pedagógus látja el munkakörét napi váltásban. 
 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek 

 

Terület Felsővárosi Óvoda Vasút utcai Óvoda Vackor Óvoda 

Logopédiai fejlesztés Nyilasné Dudás Katalin Mónus Mónika 

Gyógypedagógus Csóvics Tünde 

Fejlesztő óvodapedagógus Szabóné Vér Éva 
Gyermekgyógyász szakorvos 

dr. Abonyi Katalin dr. Kovács Enikő 

Védőnő 
Orbánné Kiss 
Georgina 

Krugné Vavrek 
Annamária 

Kissné Ignácz Adrienn 

Pszichológus Sivicz Viktória Czakó Erzsébet 
Gyermek és ifjúságvédelmi 
felelősök 

Lajkó Ágnes Borbényi Károlyné Kissné Papp Edit 

Néptánc oktatók Mándity László és Szőke Zsolt 
 
 

4. Tárgyi feltételek 

 
A nyári karbantartási felújítási munkálatok során a Vasút utcai óvoda udvari színje megújult, az oszlopokat műgyanta 
lábazati vakolattal borították, a falait kijavították, lefestették. A földszinti öltözőket gyermekmagasságig műgyanta 
lábazati vakolattal szépítették. A nagycsoport augusztusban új függönyt kapott.  

Nyár végén új porszívót kapott az óvoda, a régi gép meghibásodása végett. Az elsősegélyládák tartalmát felülvizsgáltuk, 
a hiányzó eszközöket pótoltuk. A homokozókba friss homokot kapott mindhárom csoport. A kiscsoportosok 
forgóhintája alá 1,5 köbméter marosi homokot terítettünk.  

Mindhárom csoport 25 ezer forint értékben ábrázoló eszközöket vásárolhatott a nevelési év kezdéséhez. A törött 
ablakokat kicseréltettük, új tükröket kaptak a mosdóhelyiségek, illetve a kiscsoport termében a teljes alakos tükör 
cseréje is megtörtént. Új cserjékkel szépítettük udvarunkat. 

A Felsővárosi Óvoda udvari fajátékait időjárásálló lazúr festékkel átkenték. A piszoárokat a fiú mosdóhelyiségben 
felülvizsgálták, a dugulás problémáját elhárították. A törött WC tetőket kicserélték.  

Selejtezést végeztünk augusztus hónapban. Elkezdtük kialakítani a tornaszer raktárt, hogy a nagyobb méretű eszközöket 
megfelelően tároljuk. Tiszta, új homokot kapott három csoportunk. Egy csoportnak új poharakat és tányérokat 
vásároltunk. A kültéri törött szeméttárolókat, homokozó játékokat tároló kagylókat újakra cseréltük. Új cserjéket kaptak 
a Felsővárosi ovisok is. 

Mind az öt csoport 25 ezer forint értékben ábrázoló eszközöket vásárolhatott a nevelési év kezdéséhez, a 
fejlesztőpedagógus 10 ezer forint értékben pótolhatta hiányzó eszközeit. Patront cseréltünk a nyomtatóba.  

Tervezzük még a Felsővárosi óvodában a mosógép bekötését, beüzemelését.  

A Pirtói Vackor Óvoda csoporttermének padlózatát kicserélték, esztétikus laminált padlóval burkolták. Az udvari 
homokozó fakerete tönkrement, felújítása megtörtént. Öt darab cserjét is kaptak a Pirtói óvodások. 
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Az elsősegély ládákat feltöltöttük, pótoltuk a hiányzó készletet. A tisztítószeres szekrényt az előírásnak megfelelően 
biztonságos zárral láttuk el. A nyomtatóban patront cseréltünk. A Napocska csoport részére 25 ezer forint értékben 
ábrázoló eszközöket vásároltunk a nevelési év kezdéséhez.  

 

Ezek a karbantartási, felújítási munkák a gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését és fejlődését 
szolgálják, csak úgy, mint a nyár végi nagytakarítás, hiszen tiszta esztétikus környezet fogadja őket. Elkészültek a 
csoportnaplók, mulasztási naplók és a többi dokumentum is. 

5. Értekezletek időpontjai, témái és egyéb fontos időpontok 

 

Nevelőtestületi Értekezletek Időpont 

Nevelési évet nyitó értekezlet 2016. augusztus 30. (nevelésmentes nap) 

Szak alkalmazotti értekezlet 2016. szeptember 15. 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 2017. február 06. (nevelésmentes nap) 

Nevelési évet záró értekezlet 2017.június 12. (nevelésmentes nap) 

Szakmai -, nevelésmentes napok Időpont 

Őszi Szakmai nap 2016. október 15. 

Tavaszi Szakmai nap 2017. március 10. 

Szakmai kirándulás 2017. május 15. 

Munkanapok átcsoportosításából adódó pihenőnap a nevelési évben 

2016. október 31., hétfő 2016. október 15-én, szombaton ledolgozandó 
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Nevelőtestületi Értekezletek témái 

 
2016. augusztus. 30 Nevelési évet nyitó értekezlet 
 
Az elmúlt nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, eredmények, feladatok meghatározása a munkaterv 
összeállításához. Szervezeti változás miatt, illetve a pedagógus életpálya modell követelményeinek tükrében HOP-unk 
felülvizsgálata, a külső szabályzóknak való megfeleltetése, feladatok szétosztása. BECS tagokhoz új tag felvétele. 
Intézményi Önértékelésünk elkészítéséhez a feladatterv elkészítése.  
Előadók: Barnáné Szabó Mikor Márta, intézményvezető helyettesek, BECS vezetője 
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 
 
2016. szeptember. 15. Nevelőtestületi értekezlet 

a) Az éves munkaterv ismertetése, véleményeztetés utáni elfogadása.  
Előadó és Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

 
2017. február 6. Nevelőtestületi értekezlet 

A pedagógiai szakmai ellenőrzési rendszer aktuális feladatai. Változtatott HOP-unk elfogadása.  
Előadó:  
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

Az önértékelési csoport szerepe a szakmai- pedagógiai ellenőrzési rendszerben.  Eredményeink, fejlesztendő 
területek. 
Előadó: Halász Péterné 
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

Intézményi szintű közös rendezvények, bemutató foglalkozások, önértékelési látogatások a 
munkaközösségekben folyó közös tanuláson alapuló együttműködések tapasztalatainak ismertetése, az első 
félév eredményeinek értékelése.  
Előadók: Munkaközösség vezetők, helyettesek 
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

 
2017. június. 12. Nevelési évet záró értekezlet 
 

a) A nevelési év értékelése. A pedagógiai ellenőrzések tapasztalatai, eredményei, gyakornoki vizsgák 
eredményei tapasztalatai. 
Előadó és Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

b) BECS munkacsoport beszámolója. 
Előadó: Halász Péterné 

c) Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 
d) Munkaközösségek, szakmai teamek beszámolói az elvégzett munkáról 

Előadó: Nagy Zoltán Károlyné, Horti Lászlóné, Halász Péterné 
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

e) A második félév vállalt feladatainak teljesítéséről egyéni beszámolók 
f) Három óvoda beszámolója az éves munkáról. A fejlesztőpedagógus beszámolója. 

Előadó: Halász Péterné, Rambaláné Kovács Tímea, Kissné Papp Edit, Szabóné Vér Éva 
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

g) Nyári élet megszervezése, szabadságok kiadása. Tervek, felújítások, nyári projektek. 
Előadó: Általános helyettesek, telephelymegbízott 
Felelős: Barnáné Szabó Mikor Márta 

 

Alkalmazotti értekezletek 

 
2016. szeptember 29. Oktatás 
Tűz- és munkavédelmi oktatás a teljes munkatársi körre kiterjedően. 
Felelős: Balesetvédelmi felelősök. 
 
2017. január 30. 
Félévi értékelés: Ellenőrzések eredménye, feladatok megbeszélése. 
Felelős. Barnáné Szabó Mikor Márta 
 
 



Munkaterv 2016-2017. 67. oldal 

Szülői Értekezletek 

 

Óvodai csoportok megnevezése Időpont 

Felsővárosi 
Óvoda 

Alma  2016. szeptember21. 2017. március 22. 

Körte  2016. szeptember 15. 2017. március 9. 

Szamóca  2016. szeptember 14. 2017. március 8. 

Szilva  2016. szeptember 20. 2017. március 22- 

Szőlő  2016. szeptember 20- 2017. március 7. 

Csipke Óvoda 

Pillangó  2016. szeptember 13. 2017. április 6. 

Tulipán  2016. szeptember 20. 2017. április 18. 

Maci    

Vackor Óvoda Napocska  2016. szeptember 20. 2017. január 24. 
 

6. Pedagógiai célú nyílt napok és egyéb rendezvények tervezett időpontjai 

 

Óvodai csoportok megnevezése Nyílt napok időpontja 

Csipke Óvoda 

Maci   

Pillangó  2017.április 4-5. 

Tulipán  2017.január 24-25. 

Felsővárosi 
Óvoda 

Alma 2016.november 23.  

Körte 2016.október 28.  

Szamóca  2017.március 8. 

Szilva   

Szőlő   

Vackor Óvoda Napocska  2017.március 22. 
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Egyéb óvodai rendezvények, ünnepek 

 

Óvodai csoportok Ballagó nap Anyák napja Évzáró 
Gyermeknap  
(családi nap) 

Csipke Óvoda 

Maci  2017.május 11.  

Pillangó  2017.május 12.  

Tulipán 2017.május 19. 2017.május 10. 2017. május 26. 

Felsővárosi 
Óvoda 

Alma 2017.május 31. 2017. május 5.  

Körte 2017.május 31. 2017. május 11.  

Szamóca  2017.május 3.  

Szilva  2017.május 5.  

Szőlő  2017.május 4.  

Vackor Óvoda Napocska 2017.június 2. 2017. május 5. 2017. június 9. 

 
Egyéb programok: 
• Tehetséggondozó néptánc foglalkozások táncpedagógussal 
• Külön torna az iskolában (Felsővárosi, Központi és Pirtói Iskola) 
• Gyógytestnevelés (fejlesztő foglalkozások) két intézményben szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusokkal 
 

7. Célok, feladatok, fejlesztések 

 

Rövidtávú célok 2016/2017 Megvalósulás módja 
Szakmai: A pedagógiai célú nyílt napjainkon a 
nyitott, befogadó intézményi jó gyakorlataink 
bemutatása. Tanfelügyeleti ellenőrzések és 
gyakornoki vizsgák, minősítési eljárások 
lebonyolítása, önértékelések elvégzése a 
nevelőtestületben. 
 

A novemberi és a márciusi nyílt napok, szakmai 
hospitálások intézményi lebonyolítása. 
Az intézményi önértékelés feladatainak elvégzése 
Megerősítő, önértékelést fejlesztő szakmai 
látogatások előzetesen 
Szaktanácsadói segítség igénybevétele 

Eszközfejlesztés: Kültéri klíma vásárlása 
Igényesebb étkezési eszközök beszerzés, 
tornaeszközök (kézi szerek) vásárlása 

Jótékonysági bál bevételéből, költségvetésből 

Szellemi bázis: Informatikai eszközök gyakorlati 
alkalmazása e portfóliós felület használata 
Differenciált fejlesztés alkalmazása 

Informatikai, szakmai megújító továbbképzésekre 
jelentkezés (DIFER) 

Középtávú célok 2016/ 2018 Megvalósulás módja 
Szellemi bázis Olyan továbbképzésekre, 
szakképzésekre jelentkezés, amelyek az óvoda 
profiljába illeszkednek. Egyéni fejlesztések 
Tehetséggondozás - Tehetségpont megvalósítása 

Továbbképzési programnak megfelelően. 
 
 
 

Eszközfejlesztés: Udvari játékeszközök 
beszerzése, karbantartása, tehetséggondozáshoz 
néptánc ruhák vásárlása 

Pályázattal, alapítványi támogatással 
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Szakmai: A pedagógus előmeneteli rendszerre 
való felkészülés. A Belső Önértékelési Csoport 
koordinálásával az önértékelési feladatok 
elvégzése, értékelése. 
A szabad játék elsődlegességének érvényesítése 
Információáramlás fejlesztése a szülők felé 

Portfólió felelős, mentorok segítsége 
 
 
Szakmai munkaközösségek fejlesztése 
 

Hosszú távú célok 2016/2020 Megvalósulás módja 
Eszközfejlesztés: Folyamatos eszközfejlesztés és 
karbantartás: új mászókák és fejlesztő játékok 
beépítése, régiek cseréje. (szabványossági 
felülvizsgálat alapján) 
Gyógy és fűszernövénykert kialakítása az 
udvaron, 
Mezítlábas ösvény kialakítása az udvarokon, 
egészséges életmódra nevelés 
hangsúlyozottabban 

Folyamatosan 
 
 
Pályázati lehetőség keresése 

Szellemi bázis: A szakmai munkaközösségek és a 
szakmai teamek önállóságának kiszélesítése 
 
A tehetséggondozás épüljön be a csoportok 
mindennapi életébe. Talentum tehetségsegítő 
tanácshoz csatlakozás 
 
 
Környezet és természetbarát életvitel 
megalapozása 

Intézményen belül óvodavezetői segítség 
 
 
Nevelőtestületi csapatmunka szakmai 
munkaközösség irányításával, külső kapcsolatok 
kiszélesítésével óvoda-iskola, óvoda-szakszolgálat 
kapcsolat erősítése 
 
Kirándulások, közvetlen tapasztalatszerzések  

Szakmai: Intézmény / pedagógus/vezetői 
értékelésre felkészülés, erősségek fejlesztési 
területek megjelölése. 
Újabb „Jó Gyakorlat” kidolgozása (módszertani 
füzet, projekt) 

 
BÖCS koordinálásával és ütemterv szerint 
 
Munkaközösségekkel 

 

Külső és belső továbbképzések aktuális feladatai 

 
Jogszabályi háttér: 277/1997 (XII.22) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 
valamint a továbbképzésekben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről. 
 

Továbbképzésre kötelezett pedagógus Továbbképzési ütem Hiányzó kredit 
Halász Péterné 2013-2020 30 pont 
Mohutné Fenyvesi Erika 2010-2017 30 pont 
Nagy Zoltán Károlyné 2012-2019 30 pont 
Dózsa Erika 2014-2021 90 pont 
Paprikáné Kiss Andrea  2012-2019 60 pont 
Karczáné Petrányi Ildikó 2013-2020 120 pont 
 

 

8. Óvodán belüli feladatmegosztás 

 
Vezetőség 
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Feladata: Jó kapcsolattartás és hatékony kommunikáció. Az információáramlás biztosítása a határidős feladatok 
elvégzése érdekében. Célok meghatározása, munkaterv kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése. Írásbeli 
dokumentumok ellenőrzése. Az intézmény tárgyi eszközeinek folyamatos ellenőrzése, javításokról történő 
gondoskodás. Egyéb feladatok a munkaköri leírás alapján.  
 
Tagjai: Barnáné Szabó Mikor Márta, Halász Péterné, Rambaláné Kovács Tímea, Kissné Papp Edit 
Ülések időpontja: minden hónap első keddje, du. 14 óra 
 
Belső Önértékelési Csoport: Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési munkaközösség 
 
A csoport feladata, hogy közreműködik 

• az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; 
• az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; 
• az éves terv és az ötéves program elkészítésében; 
• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; 
• az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; 
• az OH informatikai támogató felületének kezelésében. 

 
Vezető: 
Halász Péterné 
 
Tagok: 

• Rambaláné Kovács Tímea, 
• Kissné Papp Edit, 
• Nagy Zoltán Károlyné, 

• Varga Ferencné, 
• Paprikáné Kiss Andrea. 

 
 
Szakmai munkacsoportok: 
 
Projekt pedagógia Munkaközösség 
Feladata: Az eredményes magas színvonalú tudatos szakmai munka segítése, projektmódszer használatának 
hangsúlyozása nevelő munkánkban. Jó gyakorlatok átadása egymásnak. 
 
Vezetője: Horti Lászlóné 
 
Tagjai: 

• Sándorné Gyenizse Zsuzsa 
• Csordás Istvánné 
• Borbényi Károlyné 

• Nagy-Czirok Anikó 
• Muhel Kata 
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Tehetség Pont munkaközösség 
Feladata: A tehetséggondozás beépítésének elősegítése a napi gyakorlatunkba. Tehetségponthoz csatlakozás 
(regisztráció, akkreditáció feltételeinek megteremtése, majd akkreditáció) kivitelezése. Pedagógiai Szakszolgálattal és a 
város egyéb tehetségpontként regisztrált oktatási intézményeivel kapcsolattartás, tehetségígéret fejlesztések. 
 
Vezetője: Nagy Zoltán Károlyné 
 
Tagjai: 

• Mohutné Fenyvesi Erika 
• Lajkó Ágnes 
• Dózsa Erika 
• Szabóné Vér Éva 
• Karczáné Petrányi Ildikó 
• Lippai Nikolett 



SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

Telefon/Fax:77/422430  
OM azonosító: 027567, Adószám: 15541572-1-03 

  

 

 

 
Szakmai teamek: 
 
Mese-dráma Kör  
Vezetője: Dózsa Erika és Varga Ferencné 
 
Gyógytestnevelők Klubja 
Vezetője: Nagy-Czirok Anikó és Csordás Istvánné 
 
Kommunikációs csoport: 
Vezetője és segítői: Muhel Kata és Varga Ferencné, Ésik Anita (weblap szerkesztők) 
 

Területek és felelősei 

 
 Név Kötött munkaidő Feladatkör megbízás Egyéni vállalás 
1. Horti Lászlóné 27+4 Projektpedagógia 

Szakmai munkaközösség  
vezetője  
 
KAT vezetője 
 
Alapítványi kuratórium 
tag 
 
Őszi faliújság dekoráció 
felelőse a bejárat mellett 

Téli dekoráció felelőse a 
bejáratokhoz 
 
Web lapra cikkek írása 
 
Matematikai eszközök 
rendben tartása 
 
Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 

2. Borbényi Károlyné 29+4 Projektpedagógia 
szakmai munkaközösség 
tagja 
 
KAT tagja 
 
 
Gyermekvédelmi felelős 
 
Alapítványi kuratórium 
tag  
 

Jogszabályok nyomon 
követése 
 
Nevelési cikkek 
közzététele a faliújságon 
 
téli dekoráció felelőse a 
bejáratokhoz 
WEB lapra cikkek, képek 
feltöltése 
 
Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 

3. Nagy Czirok Anikó 32+4 Tűzvédelmi felelős Őszi faliújság dekoráció felelőse 
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Projektpedagógia 
szakmai munkaközösség 
tagja 
 
Gyógytestnevelési 
feladatok ellátása 
 
 

a bejárat mellett 
 
Külön tornával 
kapcsolatos feladatok 
ellátása 
 
Web lapra cikkek írása 
 
Az óvoda életével  
kapcsolatos eseményekből 
feladatvállalás 
 
Családi faliújság elkészítője 
 

4. Rambaláné Kovács 
Tímea 

24+4 Általános vezető 
helyettes 
 
Becs szakmai 
munkaközösség 
tagja 
 
Munkavédelmi 
felelős 
 
Udvari játékszerek 
biztonságának 
felügyelete 
 
HACCP rendszer 
felügyelete 
 
Szabadidős 
tevékenységek 
szervezése 
alkalmanként 
 

Pályázat figyelő 
 
Születés-és névnapok 
nyilván tartása 
 
úszás oktatással 
kapcsolatos feladatok 
ellátása 
 
külön tornával kapcsolatos 
feladatok ellátása 
 
Őszi dekoráció felelőse a 
bejáratokhoz 
 
WEB lapra cikkek, képek 
feltöltése 
 
Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 
 
Nyugdíjas dolgozók vendégül 
látásának koordinátora 
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5. Csordás Istvánné 32+4 Projektpedagógia 

szakmai munkaközösség 
tag 
 
Gyógytestnevelési 
feladatok ellátása 
 
Tornaeszközök 
felügyelete 
 
Pályázatfigyelő  

Tornaeszközök felügyelete 
 
Tavaszi dekoráció felelőse 
a bejáratokhoz 
 
Óvodabál kapcsán tombola 
felügyelete, kapcsolattartás 
a szponzorokkal 
 
Az óvoda életével kapcsolatos 
eseményekből feladatvállalás 

6. Varga Ferencné 32+4 Szakmai 
munkaközösségtag 
 
Weblapszerkesztő 
 
Gyermekpályázat figyelő 

Tavaszi dekoráció felelőse 
a bejáratokhoz 
 
Könyvtár felelőse 
 
Az óvoda életével 
kapcsolatos eseményekből 
feladatvállalás 
 

7. Mohutné Fenyvesi 
Erika 

32+4 Tehetségpont szakmai 
munkaközösség tagja 
 
Mentor 
 
Dolgozói Szüli és 
névnapok nyilvántartása  
Családi faliújság 
megalkotója 
Faliújság felelős 

Aktuális feladatok rugalmas 
vállalása 
  
Udvari mozgásfejlesztők 
biztonságának felügyelete 
Csapatépítő karácsony 
szervezése 

8. Nagy Zoltán Károlyné 32+4 Tehetségpont szakmai 
munkaközösség vezetője 
 
Intézmények közötti 
kapcsolattartó 
 
Zöld Híd kapcsolattartója 
(környezetvédelmi 
programfelelős) 

Újságcikk írás 
 
Születésnapok nyilvántartása  
 
Udvari mozgásfejlesztők 
biztonságának felügyelete 
 
Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
Csapatépítő Karácsony 
szervezése  

9. Halász Péterné 24+4 Általános vezető 
helyettes 
 
BECS munkacsoport 
vezetője 
 
Alapítványi kuratórium 
tag 
 
Tűz és Munkavédelmi 
felelős 
 
HACCP rendszer 

Kapcsolattartás más 
intézményekkel 
 
Nyugdíjas dolgozók vendégül 
látásának koordinálása 
 
Éves eseménynaptár felelőse, 
annak feladatainak koordinátora 
 
Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
 
Csapatépítő Karácsony 
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felügyelete 
 
Udvari játékok 
biztonságának 
felügyelete 
 
SZK koordinátor 
 
Szabadidős 
tevékenységek 
alkalmankénti szervezője  
Határidő felelős 
 

szervezése  
 

10. Sándorné Gyenizse 
Zsuzsanna 

32+4 Audiovizuális eszközök 
felügyelete 
Úszás lebonyolításában 
közreműködés 
Projektpedagógia 
munkaközösség tagja 
Mentor 

Múzeumpedagógiai összekötő 
koordinátor  
Adventi vásárra, húsvéti vásárra 
feladatok vállalása 
Csapatépítő karácsony 
szervezése  

11. Ésik Anita 32+4 Pályázatfigyelő 
Faliújság felelős 
Szakmai munkaközösség 
tag 
Úszásoktatás 
lebonyolításában 
közreműködés 
weblap szerkesztő 

Gyermekpályázatok figyelése, 
megírása 
Folyosó dekoráció 
Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 
 
Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
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12. Lippai Nikolett 26+4+4 Gyakornoki hospitálások 

félévente öt alkalommal 
Léglabdák, udvari 
játékok felelőse (rosszak 
selejtezésre adása) 
Tehetségpont szakmai 
munkaközösség tagja 

Nevelői szoba szépítése, 
dekorálása 
 
Óvodabálban a díszítésben aktív 
segítő 
Közös munkadélután szervezője 
 

13. Barnáné Szabó Mikor 
Márta 

10 Óvodavezető  
 
Kapcsolattartás a 
partnerekkel 
 
Szakmai team tagja 
 
Pályázatok figyelése, 
pályázatírás 
 
Gyermekvédelmi 
feladatok 
  

Portfólió felelős 
 
Csapatépítő nap felelőse 
 
Weblap szerkesztés felügyelete, 
segítése 

14. Dózsa Erika 29+4 Hangszerfelelős 
 
Bábok rendben tartása 
 
Néptánc koordinátor 
 
Tehetségpont 
Munkaközösség tag 
 
KAT tag(jogszabályok 
figyelemmel kísérése) 
 
Mentor 

Eseti színjátszókör szervezése, 
vezetése 
 
Újságcikk írás 
 
Felnőtt jóga oktatás 
 
Udvari mozgásfejlesztő 
eszközök biztonságának 
felügyelete 
 
Kézműveskedés adventi és 
húsvéti vásárra  
 
Óvoda életével kapcsolatos 
feladatvállalás 
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15. Muhel Kata 26+4+4 Könyvtárfelelős 

Projektpedagógia 
szakmai munkaközösség 
tagja  
Weblap főszerkesztője 
Gyakornoki hospitálások 
félévente öt alkalommal 

Újságcikk felelős 
 
Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 
 
Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
 

16. Szabóné Vér Éva 32+4 Tehetségpont szakmai 
munkaközösség tag 
 
Óvoda-Szakszolgálat 
kapcsolattartója 
 
Pályázatfigyelő 
 
 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
 
Sportprogramok aktív 
szervezője, tervezője 
 
Kirándulások segítője 
alkalmanként 
 
Úszásoktatás lebonyolításában 
segítő 
 

17. Vass- Nagy Szilvia 40 Beszerzések 
koordinátora 
 
Határidő felelős 
 
Pályázatokra 
árajánlatkérések 
megbízottja 
 
Szakmai napok segítője 
 

Kiértesítők, meghívók felelőse 
 
Báli támogatók keresője, 
kapcsolattartó 
 
Minősítések, tanfelügyeletek 
technikai lebonyolításának 
segítője 
 
Az óvoda életével 
kapcsolatos eseményekből 
feladatvállalás 
 

18. Lajkó Ágnes 26+4+4 Gyermekvédelmi felelős 
Tehetségpont szakmai 
munkaközösség tag 
Gyakornoki hospitálások 
félévente öt alkalommal  

Folyosó dekorálása 
 
Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 
Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
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19. Paprikáné Kiss Andrea 32+4 Tornaeszközök 

felügyelete 
Becs szakmai 
munkacsoport tagja 
Alapítványi kuratórium 
tag 
Alkalmi dekoráció 
felelőse 

Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 
Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
Csapatépítő karácsony 
szervezése 

20 Kissné Papp Edit 32+4 Telephely megbízott 
(ellenőrzési feladatok 
ellátása) 
 
HACCP rendszer 
felügyelete 
 
Tűz és munkavédelmi 
felelős 
 
Határidők betartásának 
felelőse 
 
Becs szakmai 
munkacsoport tagja 

Folyóirat felelős 
 
Pályázatfigyelő 
 
weblapra cikkek írása, képi 
anyag küldése  
 
Folyosó dekoráció felelőse 
(tavaszi-nyári) 
 
Szüli és névnapok 
nyilvántartása 
 
Óvodai programok aktív 
vezetője, felelőse 
 

21. Karczáné Petrányi 
Ildikó 

32+4 Gyermekvédelmi felelős 
 
Tehetségpont szakmai 
munkaközösség tagja 

Pályázatfigyelő 
 
Weblapra cikkek írása, képi 
anyag küldése 
 
Folyosói dekoráció felelőse 
(Őszi-téli) 

22. Krammer Ottóné 40 HACCP dokumentumok 
vezetése 

Padlásfeljáró rendben tartása 
 
Úszásoktatás folyamán 
közreműködés Óvodai 
programokban segítségnyújtás 
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23. Gyenizse Gabriella 40 Gyógyszeres láda 

felügyelete (fogyás-
pótlás) 

Permetezés koordinálása, 
kapcsolattartás 
 
Mosoda összeállítása 
 
Padlásfeljáró rendben tartása 
 
Úszásoktatás folyamán 
közreműködés 
 
Óvodai programokban aktív 
részvétel 

24. Jójárt Mihályné 40 Törési napló naprakész 
vezetése 
 

Padlásfeljáró rendben tartása 
 
Mosoda vezetése 
 
Úszásoktatás folyamán 
közreműködés 
 
Óvodai programokban 
segítségnyújtás 
  

25. Dudásné Holczimmer 
Andrea 

40 Tornaeszközök 
tisztántartása, 
karbantartása 
 
Udvari szín 
tisztántartása, 
mosószeres feltisztítása 
alkalmanként 

Mézes sütésben segítség 
Külön foglalkozásra a 
gyermekek összegyűjtése 
 
Ovibálban aktív segítő 

26. Szabó Istvánné 40 Adventi vásárra mézes 
sütés koordinálása 
 
Úszásoktatás 
lebonyolításában  
Segítségnyújtás 
 
Törési napló naprakész 
vezetése 

Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
 
Ovibálban aktív segítő 
 
Kávé felelős (vásárlás, pótlás) 
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27. Ihász Noémi 40 Nyugdíjas dolgozók 

vendégül látásában 
segítségnyújtás 
 
Úszásoktatás 
lebonyolításában 
segítségnyújtás 
 
Nagy selejtezésben 
segítség 
 
 

Mézes csomagolásban segítség 
 
Külön foglalkozásokra a 
gyermekek összegyűjtése 
 
Csapatépítő karácsony 
feladatainak ellátása 
 
Adventi vásárra mézes sütés 
koordinálása 
Ovibálban aktív segítő 

28. Ács Zoltánné 40 HACCP dokumentumok 
vezetése 
 
Tisztítószerek rendelése, 
fogyásdokumentálás 

Adventi vásárra mézes sütés 
koordinálása 
 
Mosdóhelyiségek 
vizesblokkjainak felügyelete, 
törésjelentés 
Ovibálban aktív segítő 

29. Rogácsné Szécsényi 
Mónika 

20 Nevelői szoba, iroda 
rendje és tisztaság 
felelőse 
Nyugdíjasok vendégül 
látásában segítség 
Eseti vásárlásokban 
segítség 
 

Gyógyszeres láda felügyelete, 
hiánypótlás jelzése 

30. Szilágyi Ildikó 40 Bejárat tisztántartása, 
bejárat növényeinek 
gondozása ültetése 
 
Külön foglalkozásokra 
gyermekek összegyűjtése 

Tisztítószeres szekrény 
rendbetétele, tisztántartása 
 
Óvodabálban aktív segítő 
 
 
 
 

31. Surányi Szilvia 40 Törésnapló vezetése 
 
HACCP dokumentum 
vezetése  
 
Tisztítószer rendelés, 
fogyásdokumentálás 

Óvoda bejáratának tisztántartása 
 
Alkalmi varrás és hímzés 
Szertár rend fellelőse 
 
Óvodai programokban aktív 
segítség 
 
kirándulások kísérője, segítője 

32. Szalma Nikolett 40 Gyógyszeres láda 
felügyelete (hiány 
jelentése, pótlások) 

Irodai rend és tisztaság felelőse 
Alkalmi varrás és hímzés  
Tisztítószeres szekrény 
felügyelete 
Óvodai programokban aktív 
segítség 
kirándulások kísérője, segítője 

33. Kiri Erika 40 fényképezéssel 
kapcsolatos feladatok 
ellátása 
fényképpénz 
összeszedése 
 

Udvari mozgásfejlesztő k 
biztonságának felügyelete 
Óvoda életével kapcsolatos 
rugalmas feladatvállalás 
Csapatépítő karácsony 
szervezése 
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NOVUM 
könyvterjesztőkkel 
kapcsolattartó 
Kiszebáb ceremónia 
felelőse 
Úszás lebonyolításában 
segítségnyújtás 

34. Almási Istvánné 40 Ebédrendelés, ebédes 
folyamatos vezetése 
 
Fényképezéssel 
kapcsolatos feladatok 
ellátása 

Úszásoktatással kapcsolatos 
feladatokban segítségnyújtás 
 
Könyv és újságrendelés 
koordinálása 
 
Különtornával kapcsolatos 
feladatokban aktív segítő 

35. Móga Béla 20 Személyes megbízások 
ellátása az óvodák között 
 
Kamra és környékének 
rendben tartása 
 
Zászló felelős 
((kihelyezés a vezető 
utasítása szerint, 
elhasználódás jelentése) 
 

Fák, növények állapotának 
figyelése, jelentése 
 
Az udvari játékok  
biztonságosságának folyamatos 
figyelése, meghibásodás esetén 
jelentése 
Óvodai programokban aktív 
segítségnyújtás 
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36. Kovács Melinda 20 Kamra és környékének 

rendben tartása  
 
Óvoda színjének, 
kiscsoportos betonos rész 
rendben tartása, 
takarítása 
 
Udvari játékok 
tisztántartása 
 

Óvodai programokban aktív 
segítségnyújtás 
 
Virággondozás és ápolás 
 
Óvodabáli tombolák 
csomagolása, apróbb 
megbízások, eseti vásárlások 

37. Juhász Sándor 40 Személyes megbízások 
ellátása az óvodák között 
 
Kisebb karbantartási, 
felújítási munkák 
végzése 
 
Eseti vásárlások, 
beszerzési feladatok 
lebonyolítása 
 
Mosoda szállítási 
feladatok 
 
Zászló felelős 
(kihelyezés a vezető 
utasítása szerint, 
elhasználódás jelentése) 

Szülők Báljában aktív segítség, 
részvétel 
 
Fák, növények állapotának 
figyelése, jelentése 
 
Az udvari játékok  
biztonságosságának folyamatos 
figyelése, meghibásodás esetén 
jelentése 
 
Épület állagának megóvása, 
romlásakor azonnali jelzés a 
vezető felé 
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9. Eseménytervek óvodánként 

VASÚT UTCAI ÓVODA 

Hónap 
Eseménysor programterv, ünnepek, ünnepélyek, projektek 

Esemény Időpont Felelős 

2016 
Szeptember 

Új gyermekek ismerkedési 
napja 
 
 
Tűz és munkavédelmi oktatás  
 
Szüreti projekthez népi 
eszközök gyűjtése 

szeptember 1. 
 
 
 
szeptember 29. 
 
szeptember 26-30. 

Maci csoport 
Varga Ferencné  
Csordás Istvánné 
 
Barnáné Szabó Mikor Márta 
 
Pillangó csoport 
Borbényi Károlyné 
Horti Lászlóné 

Október Szüreti készülődés, 
szőlőbogyózás és préselés 
Szüreti táncház, népi játékok 
 
 
 
Kiscsoportosok vendégül 
látása 
 

 
október 3-7. 
 
 
 
 
október 24-28. 
 
 
 

Pillangó csoport 
Horti Lászlóné 
Borbényi Károlyné 
 
óvónők , dajka nénik 

November Márton napi előkészületek 
(tagóvodák meghívása) 
 
Lámpás felvonulás  

november7-11. 
 

Tulipán csoport 
Rambaláné Kovács Tímea 
Nagy-Czirok Anikó 
Borbényi Károlyné óvónők 
dajkanénik, minden dolgozók 

 
December 
 

 
Mikulás 
Mikulás napi nyugdíjas 
vendéglátás 
Bábelőadás 
 
Luca napi műsor 
 
 
 
Adventi ráhangolódás 
Adventi játszóház 
 
 

 
december 6. 
 
 
 
 
december 13. 
 
 
 
december12-16. 

 
Maci csoport 
Varga Ferencné 
Csordás Istvánné 
 
 
 
 
 
 
minden csoport 
 
 
 



 

 

Százszorszép Óvodák SZMSZ - Kiskunhalas, 2016. 84. oldal 

 
2017. Január Madáretetés 

 
Versmondó Színház 
meghirdetése, plakát készítés 
 
 
Versmondó Színház 
 
 

folyamatos 
 
január 6. 
 
 
 
január 25. 

Minden csoport 
 
Pillangó csoport 
Horti Lászlóné 
Borbényi Károlyné 
 
Rambaláné Kovács Tímea 
Nagy-Czirok Anikó 

Február Farsang projekt 
 
kiszebáb ceremónia 

február 17. 
 
február 24. 

Minden óvónő 
dajkanénik 
 

Március Március 15. megünneplése-
projekt 
 
Víz Világnapja projekt 
 
 
Mesehét  
 
Nyílt délelőtt a leendő 
kiscsoportosokkal 
 
Fényképezkedés 

március 13-17. 
 
 
március 22. 
 
 
március 27-31. 
 
 
 
 
március 20. 

Minden csoport 
 
Maci csoport 
Varga Ferencné 
Csordás Istvánné 
 
minden óvónő 
dajkanénik, óvoda dolgozói  
 
 
 
minden csoport 

Április Húsvéti előkészületek, 
hagyományok 
 
Föld Napja 
 
 
Virágültetés  

április 10. 
 
 
április 17-21. 
 
 
április 21. 

Minden csoport  
óvónői 
 
Tulipán csoport 
Rambaláné Kovács Tímea 
Nagy - Czirok Anikó 
 
óvoda minden dolgozója 

Május Anyák napi ünnepségek a 
csoportokban 
 
Ballagó nap 
 
 
 
Családi Nap 
 

május 10-15. 
 
 
május 19. 
 
 
 
május 26. 

Minden csoport  
 
 
Tulipán csoport 
Rambaláné Kovács Tímea 
Nagy-Czirok Anikó 
 
minden csoport 
óvoda minden dolgozója 

A tanév során igény szerint rugalmasan változtatunk az előirányzott programokon 
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FELSŐVÁROSI ÓVODA 

hónap 
Eseménysor programterv, ünnepek, ünnepélyek, projektek 

Esemény Időpont Felelős 

2016 
Szeptember 

Szüreti forgatag az iskolásokkal 
Tűz és munkavédelmi Oktatás 
Tűzriadó 

szeptember  
 
szeptember 29. 
 
szeptember 

Nagycsoport 
Halász Péterné 

Október Állatok világnapja 
Kisállat simogató az iskolában 
Mézeskalácshoz hozzávalók 
gyűjtése 
Mézes sütés, díszítés 

október 4. 
 
 
folyamatosan 
 
 

minden csoport 
Nagycsoportok 
Óvónők, dajkák 

November Léghajó Színház előadása 
Márton nap az óvodában 
Márton napi Szülők Bálja 
„Liba- bál” 
Adventi Jótékonysági Vásár 

november 9. 
november 11. 
november 12. 
 
november 21-25 

Halász Péterné 
minden csoport 
minden dolgozó 
 
Óvónők és dajkák 

December Mikulásvárás az iskolásokkal 
 
Luca-napi népszokások 
Madarak Karácsonya  
Nyugdíjas dolgozóink vendégül 
látása 
 
Ünnepi karácsonyi vacsora 
 

december 6. 
 
december 13. 
december 16. 
december 16. 
 
 
december 21. 
 
 

Halász Péterné 
 
minden csoport 
Körte csoport 
Halász Péterné 
 
Mohutné FenyvesiErika 
Nagy Zoltán Károlyné 
Kiri Erika 
 

2017 Január Folyamatos madárgondozás, 
madáretetés 

egész hónapban minden csoport 

Február Óvodai Farsang 
Kiszebáb ceremónia 

február 20. minden csoportban 
Kiri Erika 

Március Nemzeti Ünnep 
Rajzpályázat- „Éltető elemünk a 
Víz” 
Víz Világnapja 
Fényképezés 

március 15-ei hét 
március 
 
március 23. 
március 28. 

Minden csoport 
Alma csoport 
 
minden csoport 
minden csoport 

Április Húsvéti Vásár  
Húsvéti hagyományok 
„Hogy a Földünk zöld legyen” 
Föld napja az óvodában 

április 10-13. 
 
 
április 22. 

Óvónők 
dajkák 
 
minden csoport 
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Május 
 
 
 
 
 
 
 

Tavaszköszöntő Anyák napja- 
Ringató 
 
 
 
Madarak és Fák Napja 
Nagyok búcsúzója 
 

május.3. 
május4. 
május 5. 
május 5. 
május 11. 
május 16. 
május 31 
 

Szamóca csoport 
Szőlő csoport 
Alma csoport 
Szilva csoport 
Körte csoport 
minden csoport 
Szamóca csoport 
 

Június Gyermeknap a családokkal Június 9. 
 

minden csoport 

A tanév során igény szerint rugalmasan változtatunk az előirányzott programokon 
 
 
VACKOR ÓVODA 
 

hónap 
Eseménysor programterv, ünnepek, ünnepélyek, projektek 

Esemény Időpont Felelős 

2016 
Szeptember 

I. Újra együtt a csapat 
Ismerkedés, beszoktatás, 
ráhangolódás az óvodai életre, 
nyári élmények feldolgozása  
 
Mária napi búcsú a 
templomkertben 
 
II. Az ősz kincsei, beszoktatás 
 
Szőlő szüret, szüretelés, must 
készítése 
 
Hull a szilva a fáról” Piac 
látogatás busszal, Kiskunhalasra, 
lekvár főzés, kert gondozás 
 
„Piros alma csüng a fán, 
mosolygó körte”Körte szüret, 
almavásárlás, kerékpárral 
Selymesbe 

 
szeptember 1-9. 
 
 
 
 
szeptember 11. 
 
 
 
szeptember 12-16. 
 
 
 
 
szeptember 19-23. 
 
 
 
 
szeptember 26-30. 

 
Kissné Papp Edit, 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
Kissné Papp Edit 
dajkák 
 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
dajkák 
 
 
 
Kissné Papp Edit 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
 
Kissné Papp Edit 
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Október Kikerics túra, családi program 

 
„Ki kopog? Mi kopog? Dió? 
Mogyoró, gesztenye?” 
Erdőjárás, termések gyűjtése, 
öltözék megváltozása, ok-okozati 
viszonyok megfigyelése 
 
Hallgat az erdő, erdőjárás, kertben 
árvácska ültetés 
 
 
„Tök jó!” projekt. Tök 
feldolgozása, sütés, tökmag 
pirítás, lámpa készítés 
Projektzáró este mondókázás, 
éneklés lámpásokkal az óvoda 
teraszán 

október 8. 
 
 
október 10-14. 
 
 
 
 
 
 
október 17-21. 
 
 
 
október 24-28. 

Kissné Papp Edit, Karczáné P. 
Ildikó 
 
Karczáné P. Ildikó 
Kissné Papp Edit 
dajkanénik 
 
 
 
 
Karczáné P. IldikóűKissné Papp 
Edit 
 
 
Karczáné P. Ildikó 
Kissné Papp Edit 

November III. Cica hét 
(Ismerjük meg a macskát!) 
 
 
IV. Gőgös Gúnár Gedeon 
Márton napi hagyományok és 
szokások  
 
V. Vigadozzunk! Énekes játékok 
hete, körjátékok, táncok 
 
Népzenei délután Andó Ilonával  
Családi délután keretében 

 
november 2-4. 
 
 
november 7-11. 
 
 
 
november 14-18. 
 
 
 
november 17. 

 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
Kissné Papp Edit 
 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
 
Kissné Papp Edit 
dajkák 

December VI. Téli Ünnepkör 
Várjuk a Mikulást! Ráhangolódás 
az ünnepre 
 
Megérkezett a Mikulás! 
 
 
Adventi készülődés 
(Népszokások, meghitt hangulat, 
család fontossága) 
 
Karácsonyi ünnepség 

 
november 21. 
december 5. 
 
december 6. 
 
 
december 7-21. 
 
 
 
december 21 

 
Karczáné Petrányi Ildikó 
Kissné Papp Edit 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
Kissné Papp Edit 
 
 
Kissné Papp Edit 

2017.Január VII. Új év újesztendő 
(Karácsonyi élmények 
feldolgozása) 
 
Nagy a hó igazán (kismadarak 
etetése, magok vásárlása, 
madártetetők, madárkalács 
készítés) 

 
január 2-13. 
 
 
január 16-31. 

 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
Kissné Papp Edit  
Karczáné Petrányi Ildikó 

Február VIII."Maskarások bolondok, 
rázzátok a kolompot" 
Farsangi készülődés, szokások, 
hagyományok farsangi fánk 
sütése 

 
február 1-16. 
 
 
 

 
Kissné Papp Edit 
Dajkák 
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Farsangi Bál 
 
 
IX. Egészséges vagyok, mint a 
makk 
"Ép testben ép lélek" 
Fogorvos látogatás+szűrés 
Egészséges életmódra nevelés 
 
X. Vackor közlekedik 
Közlekedj okosan! Terepasztal 
készítés, séta a faluban, helyi 
közlekedés megfigyelése 

 
február 17. 
 
 
február 20-24. 
 
 
 
 
 
 
február 27-március 10. 

 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
Kissné Papp Edit 
 
 
 
 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 

Március Jótékonysági Óvodabál 
 
 
XI. Március 15 
Piros, fehér, zöld Nemzeti 
identitás erősítése, zászló tűzés a 
Kossuth szobornál 
 
XII. Víz projekt 
A víz tulajdonságai, játékok vízzel 
 
Nyílt nap 
Környezet, testnevelés foglakozás 

március 4. 
 
 
március 13. 
 
 
 
 
március 20-24. 
 
 
 
 
március 22. 

Kissné Papp Edit 
Minden dolgozó 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
 
Kissné Papp Edit 
 
 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
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Április XIV. Nyuszi ül a fűben 

 
Húsvéti ünnepkör szokásai, 
tojásfestés, éledő természet 
megfigyelése 
 
XV. Virágoskert az élet 
Természet megfigyelése, virágok 
palántázása, veteményezés 
 
Édesanyám szeret engem 
Ajándékkészítés, kertészet 
látogatása, kötődés fontossága 

április 3-13. 
 
 
 
 
 
 
április 18-22. 
 
 
 
április 24-május 5. 

Kissné Papp Edit 
 
 
 
 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
 
 
 
Kissné Papp Edit 

Május XVI. Nálatok laknak-e állatok? 
Házi és vadon élő állatok 
(Látogatás egy háztájiba. 
Kirándulás a Vadkerti tóhoz 
 
Anyák nap 
 
Nagy kirándulás busszal családi 
nap keretében 
 
Kihívás napja (közös sportolás 
szülőkkel gyermekekkel) 
 

április 24-május 5. 
 
 
 
 
 
május 5. 
 
május 22. 
 
 
május 25. 

Karczáné Petrányi Ildikó 
Kissné Papp Edit 
Dajkák 
 
 
 
Karczáné Petrányi Ildikó 
Kissné Papp Edit 
Dajkák 
 
 
Kissné Papp Edit 
Karczáné Petrányi Ildikó 
dajkák 

Június XVII. Végére jár az esztendő 
Évzáró ünnep 
 
 
Családi nap (Gyermeknapi 
kirándulás) 

 
június 2. 
 
 
június 9. 

Karczáné Petrányi Ildikó 
Kissné Papp Edit 
Dajkák 
 
Kissné Papp Edit 

A tanév során igény szerint rugalmasan változtatunk az előirányzott programokon 
 
 

10. Kapcsolatok 

 
Óvodáink a hozzájuk legközelebb eső iskolákkal tartanak kapcsolatot, de alkalmanként a többi intézmény 
meghívásának is eleget tesznek. Az iskolai beiratkozás során külön gondot fordítanak az óvodapedagógusok 
arra, hogy a szülők minden általános iskoláról széleskörű tájékoztatást kapjanak. Az iskolai nyílt napok 
idejét, azok plakátjait készséggel kitesszük a szülőknek, hogy segítsük őket az iskolák megismerésében.  
 
 
Felsővárosi Óvoda-Felsővárosi Iskola 

 Óralátogatás az új első osztályokban 
 látogatás a Felsővárosi Iskolába Állatok Világnapján 
 Szüreti forgatag programjaiba bekapcsolódás, mókás feladatok, barkácsolás az óvodásokkal 
 Könyvtárlátogatás az iskolában 
 Iskolások fogadása a Mikulás ünnepen 
 Meghívás óvodai nyílt napokra  
 Rajzpályázati zsűriztetés a Felsővárosi Iskola tanárainak segítségével 
 Ovitorna az iskolában 
 Óvodások - iskolások közös séta az iskolai évnyitóra 

 
Vasút utcai Óvoda-Központi Református Általános Iskola 
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• Ovitorna az iskolában 
• Nyíltnap, kézműves délután az iskolásokkal 
• Meghívás ünnepi műsorra az óvodába 
• Vers és mesemondó délután az iskola tanárainak zsűrizésével 
• Egy délelőtt az iskolában a nagycsoportosokkal 

 
Vackor Óvoda - Pirtói Általános Iskola 

• Ovitorna az iskola tornatermében hetente 1 alkalommal 
• Egymás műsoraiban aktív részvétel 
• Közös évnyitó és évzáró 
• Látogatások az iskolai nyíltnapokra 

 
Óvodánkban hagyomány a tehetségek felismerését célzó évenkénti rajzpályázat, a vers-mesemondó délután, 
melybe minden társóvodát bevonva kapcsolatainkat kiszélesítjük, közös párbeszédek által szakmai 
eszmecseréket folytatunk. 

Múzeumpedagógiai foglalkozások keretében a helyi Thorma János Múzeummal szoros kapcsolatot ápolunk. 

Minden nagycsoportos gyermekünk lelkes könyvtár  látogató. A korai olvasóvá nevelés fontossága kiemelt 
intézményünkben, hiszen nevelésünk alapvető keretei közé tartozik az anyanyelvi nevelés. 

A gyermekek szociális és mentális egészsége, gyermekek védelme elsődleges szempont minden dolgozónk 
számára, ezért a Gyermekjóléti Szolgálattal és Gyermekjóléti Központtal napi kapcsolatban vagyunk. 
Heti rendszerességgel gyermekvédelmi munkatárs tart fogadóórát intézményünkben. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekekhez 
szakszolgálati segítséget nyújt számunkra a Pedagógiai Szakszolgálat. Kapcsolatunk szoros és folyamatos. 
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Szülői közösség 

 

 Felsővárosi Óvoda Vasút utcai Óvoda Vackor Óvoda 

S
Z

K
 ta

go
k 

Krugné Vavrek Annamária 
Lőrincz Mónika 
Kossikné Zsömbör Áges 
Szabó Mónika 
Szilágyi Ildikó 
Horváth Éva Henrietta 
Dóka Piroska 
Csepcsikné Hegyi Rozália 
Locskai Mónika 
Vargáné Béda Erzsébet 

Hegedűsné Kastyák Andrea 
Nagy Nikolett 
Bíró András 
Gracula László 
Orbánné Kis Georgina 
Vándorné Tóth Ildikó 

Ritterné Pál Irén 
Pastrovics Alíz 

 
Vállalt feladataik: 

• A csoportjuk életének aktív segítése, támogatása 
• Betakarítási munkák szervezése, aktív közreműködés 
• Társadalmi munkák szervezése, aktív közreműködés 
• Részvétel az óvoda ünnepeinek hangulatteremtésében, lebonyolításában (Mikulás, Karácsony, 

Nagyok búcsúzója, Szülők Bálja, ...) 
 

11. Nevelési évünk kiemelt feladatai 

 
Azzal, hogy hangsúlyt adunk egyes területeknek és felfrissítjük ismereteinket, keressük az aktualitásoknak 
megfelelő beilleszthetőséget a mindennapi gyakorlatba, pedagógiai eszköztárunk is megújul, szakmai 
ismereteink felfrissülnek. 
 
1. Feladataink a pedagógiai- szakmai ellenőrzésekre és a minősítési eljárásokra: 

• Az országos tanfelügyeleti ellenőrzések célja, hogy a pedagógusok, vezetők jó gyakorlatát 
megerősítse, a még fejleszthető területeket beazonosítsa, hozzájáruljon a pedagógus vezetői 
kompetenciáinak fejlesztéséhez, a köznevelési rendszer minőségének, az oktatás színvonalának 
javításához. 

• Az ellenőrzések előkészítésére meg kell határoznunk az intézmény helyzetét, állapotát az 
elvárásokhoz képest. 

• Meg kell terveznünk 5 éves időszakra vonatkozó intézkedési tervet és le kell bonyolítanunk az 
önértékeléseket a BÖCS munkaterve szerint. 

• Az önértékelés során azt vizsgáljuk, hogyan tudunk megfelelni saját céljainknak, és azok 
megvalósításában hol tartunk. 

• Az intézményi elvárás rendszert és az önértékelési eredményeket, legkésőbb a látogatások előtt 15 
nappal fel kell tölteni a felületre 

• A külső ellenőrzésekkel objektív, külső visszajelzést kaphatunk munkánkról. 
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• Éves önértékelési tervünkben meghatározzuk az érintettek körét, a közreműködő partnerek 
bevonásának módját, a feladatok ütemezést. Egyszerűsödtek a tanfelügyeleti szabályok 20/2012. 
Emmi rendeletében. Ebből adódóan a miniszteri rendelet 145.§-a új (2a) és (2b) bekezdéssel 
egészült ki,  amelynek értelmében az intézményi önértékelés keretében ötévente intézményünk 
teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját, valamint pedagógusaink értékekésére is ötévente 
kerül majd sor. 
 

Határidő: folyamatos  
Felelős: óvodavezető és a BÖCS 
 
2. Jeles napjaink és projektpedagógia alkalmazása 

• Célunk, hogy a jeles napok, projektek alkalmával a gyermekeket körülvevő felnőttek magatartása és 
a környezet jelzései (ünnepi jelképek) hitelesek, a kapcsolódó együtt átélt közös élmények a 
gyermekben mély érzelmi nyomot hagynak. 

• Projektpedagógiánk lényege a gyermekek cselekvő aktivitása, a valós élet valós problémáinak 
megoldására ösztönzés, a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás biztosítása, az " akkor és ott" 
tanulás lehetőségének biztosítása. 

• Éljék át az ünnepnapok „másságát”, a bensőséges összetartozás élményét, 
alapozódjon bennük az ünnepelni tudás képessége. Ezek az élmények hatnak a 
gyermekek és a családok szemléletmódjára és ismét bővíthetjük a családokkal való 
együttműködés sajátos formáit. 

• Az óvodai nevelésünkben az anyanyelvi nevelés, néphagyományőrzés 
folyamatosságát a mindennapok tevékenységei és a jeles napok tevékenységei 
adják. 

• A szakmai munkaközösségünk erre a nevelési évre kifejezett projekteket dolgoz ki 
megvalósításra, ajánlásra, módszertani füzeteink bővítésére. A munkaközösség 
segíti az óvodapedagógusok szakmai módszertani fejlődését, amelyekből ki-ki saját 
csoportjának szükségleteire és életkori sajátosságainak figyelembevételével 
kiválaszthatja, melyeket épít be az ismeret és élménynyújtás sorába. 

• Mindig az ismeretek megszerzésének folyamatára és a kivitelezés módjára 
helyezzük a hangsúlyt, az elsajátításokat egy alkotó folyamat részeként és 
eredményeként valósítjuk meg. 
 
Felelős: óvodavezető szakmai munkaközösség vezetők  
 

3. A szülőkkel való kapcsolattartás 
• A szülőket érdekeltté kell tenni, hogy az óvodai nevelésben igazi partnerként 

vegyenek részt. 
• Ezek formái a beszoktatás, melyben a szülő az óvodapedagógussal közösen segíti 

gyermeke beilleszkedését. 
• Fontos feladatunk a családlátogatás során annak feltérképezése, hogy a család és az 

óvoda nevelési elképzelései és nevelési módszerei megegyeznek-e. Meg kell 
keresnünk a lehetőséget az egységes nevelésre, melyben sokat segít a család 
megismerése. 

• A szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket a gyermekcsoport fejlődéséről. A 
nevelést érintő témákban előadásokat szervezünk, logopédus, gyermekorvos, 
pszichológus segítségével. 

• Összevont szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket pedagógiai munkánkról, 
stratégiai terveinkbe beavatjuk őket. Rendszeresen beszámolunk a 
minőségfejlesztési csoport működéséről, a sikerekről, feladatokról. 
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• Az éves programnak megfelelően előadókat hívunk meg a családok 
szemléletformálásának segítésére. ( Szülők Akadémiája programsorozat elindítása) 

• Nyílt napokon megismertetjük a szülőket a korszerű nevelési eljárásokkal, ízelítőt 
kaphatnak az óvoda életéből. Együtt játszhatnak és tevékenykedhetnek 
gyermekeikkel. 

• Bálok, jótékonysági összejövetelek szervezésével a szülők szociális érzékenységére 
alapozva próbáljuk eszközkészletünket gyarapítani, óvodánkat fejleszteni. A 
közösen átélt tevékenységekkel erősítjük a család és az óvoda kapcsolatát. 

• Új utakat keresünk a szülőkkel való hatékonyabb kapcsolattartásban, hiszen így 
tudjuk a családi nevelést hatékonyan támogatni. 

• Szülők tájékoztatásának formái: honlapunk, faliújság, személyes beszélgetések, 
fogadóórák, szülői értekezletek. 
 
Felelős: óvodavezető, csoportok óvodapedagógusai 
 

4. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek hátránykompenzációjának biztosítása, a 
tehetséges gyermekek támogatása 

• Az esélyteremtő célkitűzések megvalósítása érdekében a képességkibontakoztatás és integrációs 
felkészítéssel célunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk az optimális intellektuális és 
érzelmi fejlődést, a kiegyensúlyozott személyiség kialakulását. 

• Kiemelt feladatunk ezért a hátránykompenzáció erősítése és az esélyteremtés, a befogadó környezet 
kialakítása és az óvodapedagógusok befogadó attitűdje. 

• Egyre nagyobb szerepet kell vállalnunk a családi nevelés támogatásában. A gyerekek eltérő ütemű 
fejlődéséből, fejlesztési szükségletéből fakadó egyéni hátrányok csökkentése és az alapkészségek 
sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében a diagnosztikus fejlődésvizsgáló módszerrel 
felmérjük őket. 

• A kezdődő mozgásszervi elváltozásban szenvedő, valamint a mozgásfejlődésben 
elmaradt gyerekekkel gyógytestnevelők külön foglalkozások keretében 
foglalkoznak. Speciális, megelőzés-központú, valamint mozgásfejlesztő 
gyakorlatanyaggal megelőzik, illetve gyógyítják a már kialakult elváltozásokat. 

•  A mozgásfejlődésben lemaradt, vagy részképesség zavaros gyermekeket 
fejlesztése is feladatként jelentkezik, természetesen mindezt az életkori 
sajátosságuknak megfelelő játékos módszerekkel végezzük. 

• A mindenkori cél az iskolaérettség, illetve hogy a tartó és mozgatóapparátus 
megerősödjön, képesek legyenek alkalmazkodni gyermekeink az iskolába 
kerüléskor a megváltozott körülményekhez. A gyermekkori kezdődő mozgásszervi 
elváltozások nagy része tornával gyógyítható, ezért van igen nagy jelentősége a 
prevencióban ennek a tevékenységnek. 

• Tehetségpont munkaközösség megalakításával a tehetséges gyermekek felismerését 
és tehetséggondozását koordináljuk, fejlődésüket előmozdítjuk.( Mozgás,tánc és 
rajzkészség területeken) A Bozsik programban részt veszünk 10-10 
gyermekünkkel, bevonva őket a labdajátékokba. A legügyesebbeknek lehetőséget 
adunk a későbbi egyesületekbe való közvetítésükre. Néptáncfoglalkozások 
keretében fejlesztjük a gyermekek mozgáskultúráját,  szorgalmazzuk a 
táncegyesületekhez való közvetítésüket,művészeti iskolákba irányításukat.Évente 
rajz-pályázatot hírdetünk meg, ahol a korai tehetségeket felismerjük és 
gondozásukat felvállalva tehetségműhelyeket szervezünk számukra a jövőben. 
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Felelős: fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelők, és a szakmai team tagok, óvodapedagógusok 
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12. Tanügy igazgatási feladatok 

 
• Különös közzétételi lista elkészítése erre a nevelési évre is, és nyilvánosságra hozatala az intézmény 

honlapján.   
• A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció folyamatos vezetése, szülők tájékoztatásának 

dokumentálása. 
• Az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekvés, HHH-s szülők azonnali értesítése. 

 

13. Gyermekvédelmi feladatok 

 
• A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása az új 

törvényi előírásoknak megfelelően  
• A jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése 
• A szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról  
• Az étkezési kedvezményre jogosultak pontos nyilvántartása 

 
Felelős: minden óvodapedagógus, óvodatitkár, gyermekvédelmi felelősök, Lajkó Ágnes, Borbényi Károlyné 
és Kissné Papp Edit 
 

14. A nevelőmunka ellenőrzése, ütemezés, szempontok 

 
Cél: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott munkarendjének, a 
kiemelt pedagógiai feladatok vezetői ellenőrzése.  
 
A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja:  

• segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését,    
• jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára,   
• segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket,  
• mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre,   
• adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez illetve az eseti döntések, 

problémamegoldások esetében,   
• adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez. 

 

Ellenőrzések időrendi ütemezése 

 
Hónap Óvoda/csoport 

2016.november 
Befogadás-beszoktatás tapasztalatai, 
dokumentumellenőrzés 

Felsővárosi Óvoda Szilva csoport 
Vasút utcai Óvoda Maci csoport 
Vackor Óvoda Napocska csoport 

2017. január 
Pedagógiai módszertani felkészültség, gyermekek 
viselkedéskultúrája, szokás szabályrendszer a 
csoportokban 
Dokumentumok ellenőrzése 

 
Felsővárosi Óvoda Szamóca, Szőlő csoport 
Vasút utcai Óvoda: Pillangó csoport 
Vackor Óvoda: Napocska csoport 
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2017. március 

Iskolába készülő gyermekek iskolaérettsége a 
beiskolázási szempontok szerint 
Dokumentumok ellenőrzése 

Felsővárosi Óvoda Körte és Alma csoport 
Vasút utcai Óvoda Tulipán csoport 
Vackor Óvoda Napocska csoport 

 
Pedagógiai asszisztensek és a 

fejlesztőpedagógus ellenőrzése 
hónap Szempontok 

Kiri Erika 2016. november Pedagógussal való összhang, Gyermek 
higiénés és önkiszolgáló 
tevékenységének segítése, fejlesztése 
Szabadidős programok szervezése 
önállóan 

Almási Istvánné 2017. január Pedagógussal való összhang, Gyermek 
higiénés és önkiszolgáló 
tevékenységének segítése, fejlesztése 

Szabadidős programok szervezése 
önállóan 

Szabóné Vér Éva 2017 március 
 

Gyermekkel való pozitív kontakt 
kialakításának módja a 
fejlesztőfoglalkozásokon 
 
Módszerek alkalmazásának változatos 
használata a fejlesztés során 
 
Egyéni és mikro csoportos fejlesztés 
formái 
 
Motivációk alkalmazása 
Dokumentumellenőrzés, nyilvántartás 
vezetés ellenőrzése 

 
Felelős: Óvodavezető, helyettesek 
 

Feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve 

 
Az óvodapedagógusok feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban: 
 

• A saját tervezésű csoportnaplóban: 
o befogadási tervek- értékelése, 
o félévenkénti nevelési terv- félévenkénti értékelés, 
o az évszaknak megfelelő napirend és szervezési feladatok, 
o korszerűsített napló naprakész vezetése, 
o statisztikai adatok pontos vezetése. 
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• A saját tervezésű személyiségfejlesztő naplóban: 

o A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló dokumentumok folyamatos vezetése, szülői 
tájékoztatás félévente. 

• Szülői értekezletek, fogadó órák megtartása, 
• Pedagógiai célú nyílt napok szervezése, 
• Ünnepélyeken, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel, 
• Az óvoda hagyományainak összehangolása a szülői igények figyelembevételével, 
• Egyéni megbízatások vállalása, arányos teherviseléssel – a törvényi előírásoknak megfelelően. 

 
Ellenőrzési szempontok, ajánlások 
 
A Pedagógiai program és az éves munkaterv megvalósítása során át kell gondolni, és törekedni kell arra, 
hogy megmutatkozzanak a gyermek-, és tevékenységközpontúság és a játékosság jellemzői az 
óvodapedagógusi munkánkban.  

• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása   
• A pedagógiai légkör megteremtésekor az otthonosság, a szeretetteljesség, a nyitottság, a családias, 

előítélet-mentesség legyen jellemző 
• A meghittségre, a gyermekek aktuális és változó szükségleteinek felismerése, elfogadása és 

kielégítésére törekvés domináljon    
• A gyermek-gyermek kapcsolatban igyekezzünk barátságosságot, udvariasságot, elfogadást, 

empátiát, toleranciát kialakítani    
• A gyermeki szükségletek kielégítése során azokat az értékeket kell beépíteni, amelyek a nevelés 

folyamatában valóban hosszútávon értékesnek mutatkoznak    
• Rugalmas napirend biztosítása, amely megfelel a gyermekek életritmusának    
• A fejlesztő szándék a gyermek tiszteletére és megismerésére épüljön, az önfejlődés feltételeinek 

megteremtésével, a fejlődés inspirálásával    
• Biztosítsuk a kötetlen, szabadon választott tevékenységeket a feltételek megteremtésével, kínálással, 

invitálással, a meglévő tevékenységekbe való bekapcsolódással, a benne lévő tapasztalatszerzési 
lehetőségek kihasználással   

• A gyermekek szabadságának biztosítása a szabad játékválasztásban, tevékenységek választásában, 
részvételben, szemlélésében, a megnyilatkozásban és a kipróbálásban   

• Az alkotás, felfedezés, az önállóság, az öntevékenység, a próbálkozás és a tévedés lehetősége adott –
e   

• Nyugodt, felfedező, önálló próbálkozást inspiráló légkör biztosítása   
• A másság, egyediség, a gyermekek sajátos igényei és természetesen a sajátos nevelési igények 

felismerése és fejlesztése    
• A családok és az óvoda kapcsolatában a kölcsönös együttműködés kialakítására és a jó kapcsolat 

megőrzésére törekvés    
• Az ünnepek élményszerű megszervezése    
• A tisztességes, korrekt munkavégzés, a tevékenységek áttekinthetősége, elszámoltathatóság és a 

vezetés és a munkatársak, partnerek közötti kapcsolat.   
• Fő cél a szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés. 
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Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg: 
 

• Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben 
• Tálalás, az étkezés segítése  
• Higiéniai szabályok betartása és betartatása 
• Kapcsolat az óvónőkkel 
• Kapcsolat a gyermekekkel 
• Munkaidő pontos betartása 
• Gyermekszerető magatartás 
• Környezetvédő magatartás 
•  

 

Min ősítések 

 
Min ősítő vizsgán résztvevő pedagógus 

Év Minősítői vizsgára kötelezett 
2016. Lajkó Ágnes gyakornok (mentora: Sándorné Gyenizse Zsuzsa) 
2017. Muhel Kata gyakornok és Lippai Nikolett gyakornok 

(mentoraik: Dózsa Erika és Mohutné Fenyvesi Erika) 
 
 
2018 . évi minősítő eljárásra jelentkezhet1 (kötelező 
2022-ig) Jelenlegi fokozat  Elérni kívánt fokozat 

Csordás Istvánné  Ped I. Ped II. 
Ésik Anita  Ped I. Ped II. 
Paprikáné Kiss Andrea Ped I. Ped II. 
 
 

Pedagógus önértékelések a BÖCS közreműködésével 2016/2017-ben: 

 
 
Első félév Második félév 
Ésik Anita Paprikáné Kiss Andrea 
Borbényi Károlyné Csordás Istvánné 
(BÖCS munkaterve lsd. mellékletben) 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Az oktatásért felelős miniszter az OH javaslatát mérlegelve dönt a következő évre vonatkozó minősítési 
tervről és a keretszámokról (326/2013.Korm.rend.) 
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Mellékletek: 
 
Szülői Közösség éves munkaterve 
Tehetségpont munkaközösség éves terve 
Projektpedagógiai munkaközösség éves munkaterve 
BÖCS éves munkaterve 
Munkarendek 
Legitimációs záradék 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 15. 
 
 

Barnáné Szabó Mikor Márta 
intézményvezető 

 
 
 
 
Munkatervet kapják: 
 
Juhász Gábor- Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály 
Vasút utcai Óvoda 
Felsővárosi Óvoda 
Vackor Óvoda 
 

Mellékletek 
 

Munkarend 2016/2017-es tanévre (óvodapedagógusok) 
 

 Pillangó csoport Tulipán csoport Maci csoport Fejlesztő Intézmény 
vezető 

  A 
hét 

Horti 
Lászlóné 
(KAT-
eln) 

Borbényi 
Károlyné   
KAT- 
tag   

Rambaláné 
K.Tímea 

Nagy 
Cz. 
Anikó 
 

Csordás 
Istvánné 

Varga 
Ferencné 

Szabóné 
V.Éva 
 

intézmény 
neve 

Barnáné 
Szabó 
Mikor 
Márta 

H. 07-
1320=620 

1100– 
1650 = 550 

730 – 1250 = 
520 

1050–
1740=650 

700–
1350=650 

1100–
1750=650 

730–
1420=650 

Csipke 10 – 12 = 
2 

K. 07-
1230=530 

1010 – 
1600 = 550 

730 – 1250 = 
520 

1050–
1740=650 

700-
1350=650 

1100–
1750=650 

730–
1420=650 

Vackor  10 – 12 = 
2 

Sz. 07-
1300=600 

1040 – 
1630 = 550 

730 – 1250 = 
520 

1050–
1740=650 

700–
1350=650 

1100–
1750=650 

730–
1420=650 

Felső 10 – 12 = 
2 

Cs. 07-
1300=600 

1040 – 
1700 = 620 

730 – 1250 = 
520 

1050–
1740=650 

700–
1350=650 

1100–
1750=650 

730–
1420=650 

Felső 10 – 12 = 
2 

P. 07-
1230=530 

1010– 
1700 = 650 

700 – 1120 = 
420 

920–
1540=620 

700–
1320=620 

1100–
1720=620 

730–
1420=650 

Felső 10 – 12 = 
2 

 27 óra140 
(ebédidő) 

29+140 
óra 

24+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 
óra 

32+140 
óra 

32+140 
óra 

32+140 óra (ebédidő) 10 óra 
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(ebédidő) (ebédidő) (ebédidő) (ebédidő) 
B 
hét 

         

H. 1030-
1650=620 

700-1250 = 
550 

1130 – 1650 
= 520 

700–
1350=650 

1030–
1720=650 

63o–
1320=650 

730–
1420=650 

Csipke 10 – 12 = 
2 

K. 1030-
1600=530 

700-1250 = 
550 

1130 – 1650 
= 520 

700–
1350=650 

1030–
1720=650 

630-
1320=650 

730–
1420=650 

Vackor  10 – 12 = 
2 

Sz. 1030-
1630=600 

700-1250 = 
550 

1130 – 1650 
= 520 

700–
1350=650 

1030–
1720=650 

630–
1320=650 

730–
1420=650 

Felső 10 – 12 = 
2 

Cs. 11-
1700=600 

700-1320 = 
620 

1130 – 1650 
= 520 

700–
1350=650 

1030–
1720=650 

630–
1320=650 

730–
1420=650 

Felső 10 – 12 = 
2 

P. 1130-
1700=530 

700-1350= 
650 

11 – 1520 

=420 
700–
1320=620 

1100–
1720=620 

700–
1320=620 

730–
1420=650 

Felső 10 – 12 = 
2 

 27+140 
óra 
(ebédidő) 

29+140óra 
(ebédidő 

24+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 
óra 
(ebédidő) 

32+140 
óra 
(ebédidő) 

32+140 
óra 
(ebédidő) 

32+140 óra (ebédidő) 10 óra 

  
 
 
 

Munkarend 2016/2017-es tanévre (óvodapedagógusok) 
Felső 

 Szamóca csoport Körte csoport Szőlő csoport 
A 
hét 

Dózsa Erika 
(KAT) 

Muhel 
Kata 

Ésik Anita Lippai Nikolett Mohutné 
Fenyvesi Erika 

Nagy Zoltánné 

H. 700- 1320 = 
620 

73o–
1250=540 

1050–1740=650 73o–1250=540 63o–1320=650 1100–1750=650 

K. 700- 1320 = 
620 

730-
1250=540 

1050–1740=650 730-1250=540 630-1320=650 1100–1750=650 

Sz. 700- 1320 = 
620 

730–
1250=540 

1050–1740=650 730–1250=540 630–1320=650 1100–1750=650 

Cs. 710- 1300 = 
550 

730–
1250=540 

1050–1740=650 730–1250=540 630–1320=650 1100–1750=650 

P. 710- 1300 = 
550 

730–
1250=540 

1050–1710=620 730–1250=540 700–1320=620 1100–1720=620 

 29+140óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

B 
hét 

      

H. 1130 – 1750 = 
620 

1100–
1640=540 

63o–1320=650 1100–1640=540 1100–1750=650 63o–1320=650 

K. 1130 – 1750 = 
620 

1100–
1640=540 

630-1320=650 1100–1640=540 1100–1750=650 630-1320=650 

Sz. 1130 – 1750 = 
620 

1100–
1640=540 

630–1320=650 1100–1640=540 1100–1750=650 630–1320=650 

Cs. 1200 – 1750 = 
550 

1100–
1640=540 

630–1320=650 1100–1640=540 1100–1750=650 630–1320=650 

P 1050 – 1640 = 1100– 700–1320=620 1100–1640=540 1100–1720=620 700–1320=620 
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550 1640=540 

 29+140óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkarend 2016/2017-es tanévre (óvodapedagógusok) 
Felső 

 
 
  

 Alma csoport Szilva csoport Fejlesztő 
A 
hét 

Sándorné 
Gyenizse  
Zsuzsa  
        

Halász 
Péterné 
tagint.vez. 

Lajkó Ágnes Paprikáné  
Kiss Andrea 

Szabóné 
V.Éva 
 

intézmény 
neve 

H. 700–1350=650 1130 – 1650 
= 520 

73o–1250=540 1050–1740=650 730–1420=650 Csipke 

K. 700–1350=650 1130 – 1650 
= 520 

730-1250=540 1050–1740=650 730–1420=650 Vackor  

Sz. 700–1350=650 1130 – 1650 
= 520 

730–1250=540 1050–1740=650 730–1420=650 Felsővárosi 

Cs. 700–1350=650 1130 – 1650 
= 520 

730–1250=540 1050–1740=650 730–1420=650 Felsővárosi 

P. 700–1320=620 11 – 1520 

=420 
730–1250=540 1050–1710=620 730–1420=650 Felsővárosi  

 32+140 óra 
(ebédidő) 

24+140 óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

B 
hét 

      

H. 1050–
1740=650 

730 – 1250 = 
520 

1100–1640=540 63o–1320=650 730–1420=650 Csipke 

K. 1050–
1740=650 

730 – 1250 = 
520 

1100–1640=540 630-1320=650 730–1420=650 Vackor  

Sz. 1050–
1740=650 

730 – 1250 = 
520 

1100–1640=540 630–1320=650 730–1420=650 Felsővárosi 

Cs. 1050–
1740=650 

730 – 1250 = 
520 

1100–1640=540 630–1320=650 730–1420=650 Felsővárosi 

P 920–1540=620 700 – 1120 = 
420 

1100–1640=540 700–1320=620 730–1420=650 Felsővárosi  

 32+140 óra 
(ebédidő) 

24+140 óra 
(ebédidő) 

26+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra (ebédidő) 
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Munkarend 2016/2017 évre 
Nevelést segítők, technikai dolgozók 

                                                                                                                                                   
Vasút 

 Krammer 
Ottóné 
dajka 

Gyenizse 
Gabriella 

dajka 

Jójárt 
Mihályné 

dajka 

Kovács 
Melinda 
dajka 

Móga 
Béla 

udvaros 
Hétfő 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 10 = 4 
Kedd 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 10 = 4 
Szerda 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 6-10=4 6 – 10 = 4 
Csütörtök 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 10 = 4 
Péntek 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 10 = 4 
 40+140óra(ebédidő)  40+140óra(ebédidő) 40+140óra(ebédidő) 20 óra 20 óra 
 
 
 
 
 

 
 

Munkarend 2016/2017 évre 
Nevelést segítők, technikai dolgozók 

                                                                Felső 
A 
hét 

Ács Zoltánné 
 
dajka 

Dudásné H. 
Andrea 
dajka 

Rogácsné 
Szécsényi 
Mónika 
dajka 

Ihász Noémi 
 
dajka 

Szabó 
Istvánné 
 
dajka 

Szilágyi 
Ildikó 
 
dajka 

Juhász Sándor 
 
udvaros 

H.  940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

6 – 1420 = 820 

K.  940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

6 – 1420 = 820 

Sz. 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

6 – 1420 = 820 

Cs. 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

6 – 1420 = 820 
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P. 940 – 18 = 820 940 – 18 = 820 6-10=4 6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

6 – 1420 = 820 

     40+140 

(ebédidő)                 
    40+140 

(ebédidő)                 
20 óra 40+140 

(ebédidő) 
40+140 

(ebédidő) 
40+140 

(ebédidő) 
40+140 

(ebédidő) 
B 
hét 

       

H.  6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-
1420=420 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 820 

K.  6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-
1420=420 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 820 

Sz. 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-
1420=420 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 820 

Cs. 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-
1420=420 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 820 

P. 6 – 1420 = 820 6 – 1420 = 820 10-
1420=420 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 
820 

940 – 18 = 
820 

6 – 1420 = 820 

         40+140 

(ebédidő) 
    40+140 

(ebédidő)                 
20+140( 
ebédidő) 

40+140 

(ebédidő) 
40+140 

(ebédidő) 
40+140 

(ebédidő) 
40+140 

(ebédidő) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkarend 2016/2017 évre 
 
 
 
                                   Óvodatitkár             Ped.assz.                Ped. assz. 

 
 

 
Vass-Nagy 
Szilvia 

 
Almási 
Istvánné 

 
Kiri Erika 

Hétfő 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 
Kedd 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 
Szerda 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 
Csütörtök 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 
Péntek 730 – 1550 = 820 740 – 16 = 820 740 – 16 = 820 
 40 

+140óra(ebédidő) 

40 
+140óra(ebédidő) 

40 +140óra(ebédidő) 

 
 
 

Munkarend 2016/2017-es tanévre (óvodapedagógusok) 
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 Napocska csoport  Fejlesztő 
A 
hé
t 

Kissné Papp 
Edit 

Karczáné Petrányi 
Ildikó 

Bálintné Szalma 
Nikolett 

Surányi 
Szilvia 

Szabóné 
V.Éva 

 

intézmény 
neve 

H. 1100–1750=650 63o–1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 
820 

730–1420=650 Csipke 

K. 1100–1750=650 630-1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 
820 

730–1420=650 Vackor 

Sz
. 

1100–1750=650 630–1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 
820 

730–1420=650 Felsővárosi 

Cs
. 

1100–1750=650 630–1320=650 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 
820 

730–1420=650 Felsővárosi 

P. 1100–1720=620 700–1320=620 6 – 1420 = 820 940 – 18 = 
820 

730–1420=650 Felsővárosi 

 32+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

40+140 (ebédidő) 40+140 

(ebédidő) 
32+140 óra 
(ebédidő) 

Összesen 32+140 

óra 
B 
hé
t 

      

H. 63o–1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 
820 

730–1420=650 Csipke 

K. 630-1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 
820 

730–1420=650 Vackor 

Sz
. 

630–1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 
820 

730–1420=650 Felsővárosi 

Cs
. 

630–1320=650 1100–1750=650 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 
820 

730–1420=650 Felsővárosi 

P 700–1320=620 1100–1720=620 940 – 18 = 820 6 – 1420 = 
820 

730–1420=650 Felsővárosi 

 32+140 óra 
(ebédidő) 

32+140 óra 
(ebédidő) 

40+140 (ebédidő) 40+140 

(ebédidő) 
32+140 óra 
(ebédidő) 

Összesen 32+140 

óra 
 
 
 

 
 
 

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 

6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  
Telefon/Fax:77/422430  

OM azonosító: 027567, Adószám: 15541572-1-03 
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Projekt pedagógiai munkaközösség munkaterve 
2016- 2017 tanév 

 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 15. 

 
Horti Lászlóné 

munkaközösség vezetője 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Munkaközösség vezetője: Horti Lászlóné 
A munkaközösség tagjai: Borbényi Károlyné 
                                         Csordás Istvánné  
                                         Kissné Papp Edit 
                                          Muhel Kata 
                                          Nagy Czirok Anikó 
                                          Sándorné Gyenizse Zsuzsanna 
A munkaközösség  fő célja: 

• Módszertani megújulás   

• Jó gyakorlatok átadása egymásnak 

• Csapatmunka erősítése 

• Új kiadvány létrehozása módszertani segédanyagként 

• szakmai munkánk színvonalának növelése 

• Önképzés elősegítése,  belső műhelymunkák létrehozása 

 
 
A munkaközösség feladata: 

• Projektek kitalálása, ötletelés 

• Időrendi tervezés, ( mérföldkő terv) 

•  Feladatok szétoszása, 

• Szervezési feladatok szétosztása 
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• A nevelőtestület bevonása az előkészületekbe, forgatókönyvek kiosztása 

• Projektek megvalósítása 

• Következtetések levonása, új feladattervek készítése 

 
Előzmény 
 
 
 
A munkaközösség 
feladata 2016/2017- es 
tanévben: 
 
 
 
 
 
 
A munkaközösség célja: 

A projekt munkaközösség 2015/2016-os tanévben kezdte 
munkáját.  
 Közös erővel létre hoztunk egy elméleti anyagot „Projekt 
gyűjteményt”, mely a  gyakorlati munkánk eddig 
megvalósított projektjeit tartalmazza. 
 
 
 
Százszorszépovik egységét alkotó három óvoda  - 
Felsővárosi -, Vackor-, Csipkeovi-                                  
közösen megvalósítható projektjeinek kitalálása. 
- A projektek gyakorlati kivitelezéséhez ötletek gyűjtése. 
- Egy- egy projekt részletes kidolgozása. 
- Szervezési feladatok megvalósítási stratégiájának 
megtervezése, a munkák szétosztása.  
- Reflexiók, tapasztalatok felhasználása a későbbi projektek 
sikeres megvalósulásához.  
  
- Tapasztalatok, ismeretek,élmények nyújtása a programban 
résztvevőknek – gyerekeknek, szüleiknek és a  
nevelőtestületnek . 
- A nevelő testület belső önképzésének megvalósítása. 
- Egymás megismerése, egyéni értékek feltárása, a nevelő 
testület egységének megerősítése a közös munka és 
élmények folyamán. 
- Tapasztalataink megbeszélése. 
- Reflexiók alkotása, a további munkánk hatékonyságának 
növelése ezen információk felhasználásával. 
 
 
 

 
Munkaközösség éves terve: 
1. foglalkozás: Október 13. 
A már ötletként szereplő projekt témák megvitatása. 
Döntés a három projekt témáját illetően, illetve az időpontok kitűzése. 
Ötletként szereplő projekt témák: 

- Márton napi projekt a Csipke oviban 
          - Felső ovi” szülinapi parti”- 120. éves  a Felsővárosi Óvoda! 

                                      - „Víz Projekt” a Vackor oviban 
A leghamarabb megvalósulásra kerülő projekt –„ Márton nap a Csipke oviban”, 
közös kidolgozása,feladatok szétosztása. 
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November 
A projekt megvalósításának munkájában való aktív részvétel. 
2. foglalkozás: január második hete 
    - Az első projekt megvalósulásának értékelése, a projekt kidolgozásának 
fázisait elektronikusan és papíralapon is dokumentáljuk, lefűzzük. 
     - A másodszori megvalósulásra kerülő projekt – „ Víz a Vackorban” - részletes 
kidolgozása, feladatok szétosztása, táblázat elkészítése. 
 
 3. foglalkozás :február második hete:  
A szülinapi ünnepsorozat idejének meghatározása ( tervek szerint meghatározása 
2017. őszi hónapban, mivel ez egy nagyobb projekt lesz.) 
Szülinapi projekt kidolgozása, szervezési feladatok megbeszélése, felelősök és 
határidők meghatározása táblázatban. 
Szervezési feladatok ,egyeztetések, anyagi erőforrások 
megigénylése,gyűjtőmunka elkezdése. 
 
4. foglalkozás március 
    A szülinapi   projekt  táblázatának kiegészítése, ötletelés, további kiegészítések, 
módosítások, javaslatok megbeszélése. 
A „ víz projekt „ megvalósulásában való aktív részvétel, más óvodák feladatainak 
koordinálása. 
 
Módszertani kiadvány elkészítésa a három projektről.Számítógépre vitel és 
kinyomtatás, mindhárom óvodának eljuttatás. 
 
5.foglalkozás május hónapban 

• Tapasztalatok megbeszélése, reflexiók elkészítése 
• Következtetések levonása 
• A jövő nevelési év közös projektjeinek felvázolása 
• Év végi beszámoló  összeállítása 

 
 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 15. 

 
Horti Lászlóné 

     Munkaközösség vezető 
Belső Önértékelési csoport 

Min őségbiztosítási és minőségfejlesztési munkaközösség 
2016/2017 éves tervezete 

Vezetője: Halász Péterné 
Tagok: Rambaláné Kovács Tímea 
Kissné Papp Edit 
Nagy Zoltán Károlyné 
Varga Ferencné 
Paprikáné Kiss Andrea 
Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat az értékelési 
csoport (BÖCS) irányítja. 
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A munkacsoport vezetőjét és tagjait az intézményvezető bízza meg.   
 
A csoport célja:  

- A pedagógusok önértékelési folyamatának támogatása az eredményes nevelő – 
oktató munka érdekében 

- A pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, szakmai fejlődésének 
segítése 

- Mélyebb rálátás az intézményi struktúra egészére 
- Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, folyamatos önfejlesztés 
- Fejlesztési döntések elősegítése 
- Partnerek és munkatársak véleményének megismerése és beépítése az önértékelési 

folyamatba 
- Pedagógusra és intézményre vonatkozó elvárások teljesülésének értékelése 
- Őszinte, nyílt párbeszéd és átláthatóság, folyamatos tájékoztatás és csapatmunka 

 
A csoport feladata, hogy közreműködik: 

� az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;   

▪ az általános elvárás rendszer adaptálása az intézményre, tekintettel a 
vonatkozó jogszabályi háttérre  

� az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;  

▪ az interjú kérdések kidolgozása az Oktatási Hivatal által szerkesztett 
Önértékelési Kézikönyv vonatkozó iránymutatásainak felhasználásával  

� az éves terv és az ötéves program elkészítésében;   

� az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;   

� az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában, az 
OH informatikai támogató felületének kezelésében;   

� Klímatesztek elkészítése, kiértékelése, feladattervek meghatározása; 

▪ A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak 
véleményének megismerése 

▪ Az együttműködésben esetlegesen fellelhető nehézségek, 
konfliktushelyzetek feltérképezése, megfelelő kezelése 

▪ Csapatszellem és a szervezeti struktúra erősítése 

� SWOT analízis készítése 

▪ az átfogó intézményi önértékelés során az erősségeink, 
gyengeségeink, fejlődési lehetőségeink és esetleges félelmeink feltárása és 
elemzése 

� Mentorok-gyakornokok segítése 

▪ A mentorok feladata a gyakornokok teljeskörű támogatása a 
minősítő vizsgára való felkészülésben 

▪ a „Jó gyakorlatok” átadása 
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Az önértékelés folyamata  
 
2. Nevelőtestület tájékoztatása   
3. Szabályzat elfogadása, pontosítása   
4. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása   

� Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és 
feladatok, mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása   

� Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és 
intézmény szintjén)   

5. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés   
6. Szintenként az önértékelés elvégzése   
7. Az összegző értékelések elkészítése   
8. Éves önértékelési terv készítése   
9. Öt évre szóló önértékelési program készítése   
  

Az önértékelés tervezése  
 
Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény.   
Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az 
értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a 
pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz 
kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok 
alkotják.  
(Értékelési területek és szempontok a mellékletekben)  
 

  
Az önértékelés ütemezése  

 
 Pedagógusértékelés - ötévente  

� Évente a nevelőtestület egy részének értékelése az alábbi szempontok 
figyelembe vételével:   

*  minősítésre jelentkezők, tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelöltek 

*  gyakornokok   

*  a keret feltöltése egyéb belső szempontok szerint   

� Minden év június 30-ig a nevelőtestülettel ismertetni kell az önértékelésben 
részt vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során.   

� Minden pedagógus értékelésében 3 fő vesz részt, valamint – lehetőség 
szerint - az intézményvezető 

*  A: tevékenység látogatás, interjúk   - mesterpedagógus, köznevelési szakértő 
kollégák  

*  B: dokumentum elemzés - minőségfejlesztés munkaközösségi tagok 

*  C: kérdőíves felmérések - minőségfejlesztés munkaközösségi tagok 
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Az A és B értékelők legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. Az értékelt 
pedagógus javaslatot tehet az értékelésében részt vevőkre, amit lehetőség szerint a 
beosztásnál figyelembe veszünk.   

� Az értékelést végzők a tanévzáró értekezlet időpontjáig készítik el a maguk 
területén az összegző értékelést, melyről beszámolnak a nevelőtestületnek.   

� Az értékelt pedagógus elkészíti a saját önértékelését és a látogatást követő 
30. napig kidolgozza két évre szóló önfejlesztési tervét. Ehhez segítséget kérhet az 
intézmény vezetőjétől, illetve a BECS tagjaitól.  

 
� 2016/2017-es tanévben önértékeltek lesznek: 

 

A 2016/2017-es tanévben önértékeltek lesznek 

Pedagógus neve 2016/2017 első félév 2016/2017 második félév 

Ésik Anita 2016.10.28 X 

Paprikáné Kiss 
Andrea 

X 2017.04.13 

Csordás Istvánné X 2017.03.14 

Borbényi Károlyné 2016.11.08 X 

 
 
 
 
 
Munkacsoporti találkozók időpontjai, feladatok meghatározása 
 
Ütemezési terv 
2016. szeptember 27. 

- Az önértékelést támogató munkacsoport feladatainak meghatározása valamint az 
önértékelési folyamat részfeladatainak (partnerek tájékoztatása, kérdőíves felmérés 
elindítása, dokumentumelemzés, interjú tervek elkészítése, foglalkozás/tevékenység 
látogatás) kiosztása 

2016. október 18.  
- A pedagógus munkájának önértékeléséhez előzetesen elkészített interjú tervek 

áttekintése (óvodapedagógus, intézményvezető) 

2017. január 10.  
- Klímatesztek elkészítése, módszerek kidolgozása a tesztek kiértékeléséhez 

2017. február 14. 
- Klímatesztek eredményeinek ismertetése, kiértékelése 
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- Javaslatok/ajánlások megfogalmazása az eredmények tükrében 

- A 2016/2017-es tanév II. félévében önértékelésre kerülő pedagógusok önértékelési 
folyamatának elindításával kapcsolatos feladatok és felelősök meghatározása 

2017. március 21. 
- SWOT analízis elkészítése  

2017. április 25. 
- A Belső Önértékelési Csoport munkájának áttekintési és értékelése 

- SWOT analízis eredményeinek ismertetése és elemző értékelése 

- Távlati célok megfogalmazása a SWOT analízis eredményeinek tükrében 

 
Az összegző értékelések  

  
A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések 
összegzését. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a 
fejleszthető területekre.  Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, 
amelyek 50% alatti értékelést kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, 
melyek szélsőséges értékeket kaptak (szórásuk nagy).   
Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és 
fejleszthető területeket.   
 

 A dokumentumok tárolása  
  

Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a 
személyi anyag részeként elektronikusan és papír alapon is tároljuk   

� az OH támogató felületén;   

� a személyi anyagban nyomtatott formában 
� digitálisan merevlemezen   

  
Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk, és az irattárban tároljuk. Az összegző 
értékelést, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot   

� digitálisan merevlemezen,   

� papíralapon az irattárban tároljuk,   

� kivonatát pedig a honlapon megjelenítjük.   

 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 17. 

Halász Péterné 
Munkaközösség vezető 

 

TEHETSÉGPONT MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERV 

2016-2017 
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A munkaközösség vezetője: 

Nagy Zoltán Károlyné 

 

Tagjai: 

Mohutné Fenyvesi Erika 

Lajkó Ágnes 

Dózsa Erika 

Szabóné Vér Éva 

Karczáné Petrányi Ildikó 

Lippai Nikolett  

 
Munkaközösség célja:  

• Segíteni a tehetséggondozó ötleteket, kezdeményezéseket. 

• Elősegíteni a tehetség ígéretes óvodások kibontakozását 

• Kapcsolatok kiépítése más intézményekkel 

• Megfelelő szakemberekkel való kapcsolat felvétele, kiépítése 

• Tehetségponthoz való csatlakozás 

• TALENTUM tehetség segítő tanácshoz integrálódás 

• Bozsik programban való részvételés  gyermekek tehetséggondozása 

Munkaközösség feladatai:  
• Tehetségek azonosítása, felfedezése, segítése az optimális fejlődésük érdekében 

• Tehetséges gyermekek megfelelő besorolása az adott területhez (mozgás, tánc, 

rajzkészség területe) 

• Területek felelőseinek meghatározása 

• Gyermekek tehetségének fejlesztése, figyelemmel kisérése 

• Tehetségpont regisztrációjának előkészítése, jelentkezés 

• Szülők érdeklődésének felkeltése, tájékoztatása 

• Tehetségműhelyek beindításának elősegítése 

Ütemterv: 
� 1.foglalkozás : 

� Tehetség fogalma és modellek 

� Tehetségtípusok 

� Tehetség összetevői 

� 2. foglalkozás 

� Tehetség azonosítása 

� Beszámoló  tehetség továbbképzésről (Karczáné Petrányi Ildikó) 

� Tehetségpont- Vér Éva beszámolója 
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� 3. foglalkozás 

Tehetségpont regisztrációhoz szükséges adatlapok áttanulmányozása 
TALENTUM tehetség segítő tanácshoz csatlakozás 
Bozsik program koordinálása 
 

� 4. foglalkozás 

� Tehetségpont regisztrációhoz szükséges adatlapok kidolgozása, kitöltése 

� Jelentkezés 

 

� 5. foglalkozás 

Tehetségműhelyek kitalálása,beindítása 
Munkaközösség tervezett időpontjai:  
� 1.Október 3.hete 

� 2. November 3.hete 

� 3. Január 3.hete 

� 4. Február 3.hete 

� 5.Április 3.hete 

 

 

Kiskunhalas, 2016. szeptember 15. 
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Nagy Zoltán Károlyné 

  Munkaközösség vezető 
 
                                                

 
Szülői -Közösség munkaterve 

2016/2017-es tanévre 
A Szülői Közösség vezetőit a szülők önmaguk választják önkéntesség alapján. 
Vezetőik képviselik csoportjukat a különböző rendezvényeken, fórumokon. Segítik az 
óvónők munkáját, tájékoztatják szülőtársaikat, felhívásokat tesznek közzé, különféle 
megbízásokat hajtanak végre. Az óvoda éves munkatervében szereplő feladatokban 
aktívan részt vesznek, javaslataikkal, ötleteikkel segítik azok megvalósulását.  
 

Szülői Közösség tagjai 
 

Szülői közösség 

 

 Felsővárosi Óvoda Vasút utcai Óvoda Vackor Óvoda 

S
Z

K
 ta

go
k 

Krugné Vavrek Annamária 
Lőrincz Mónika 
Kossikné Zsömbör Áges 
Szabó Mónika 
Szilágyi Ildikó 
Horváth Éva Henrietta 
Dóka Piroska 
Csepcsikné Hegyi Rozália 
Locskai Mónika 
Vargáné Béda Erzsébet 

Hegedűsné Kastyák Andrea 
Nagy Nikolett 
Bíró András 
Gracula László 
Hegedűs Réka 
Orbánné Kis Georgina 
Vándorné Tóth Ildikó 

Ritterné Pál Irén 
Pastrovics Alíz 

 
Vállalt feladataik: 

Felsővárosi Óvoda 
• Részvétel szülői értekezleteken, nyíltnapokon, a csoport életének segítése 

• Betakarítási munkák szervezése nagycsoportban (szüret, almaszedés, dióverés, 
stb.) 

• Társadalmi munkák szervezése (udvarrendezés, növények ültetése, stb.) 

• Aktív részvétel az óvoda ünnepeinek és jeles napjainak lebonyolításában 
(Mikulás, Karácsony, Farsang, nagycsoportosok búcsúja, stb.) 

• Téli madáretetés – gondoskodás a madáreleségekről 

• Részvétel az ünnepek hangulatteremtésében (fenyőág, gyertyák, illóolaj, díszek, 
ötletek, stb.) 
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• Tevékeny részvétel programok szervezésében, lebonyolításában. 
• Kirándulási lehetőségek keresése, közös játék, sport, néphagyományőrzés, 

barkácsolás, stb. 
• Munkahely látogatási lehetőségek ajánlása az óvónőknek, séták alkalmával 

nevezetességek megtekintése. 

• Növények felajánlása a tavaszi udvardíszítéshez, dekorálásra. 
• Önkéntes segítségnyújtás az úszótanfolyam lebonyolításában. 
• Különféle programok támogatása (színház, mozi, fényképezés, belépők 

finanszírozása). 
 

Vasút utcai Óvoda 
• Folyamatos kapcsolattartás az óvónők és a szülők között 
• A család és az óvodai nevelés összhangjának megteremtése érdekében 

gyakoribb megbeszélések kezdeményezése. 
• Szülők részvétele a rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. 

• Karácsony, Télapó, munkadélután, családi sportnap, kirándulások. 
• A csoport anyagi bevételének kezelése, arról beszámoló szülői értekezleteken 
• Az óvoda tárgyi eszközeinek karbantartásához segítségnyújtás (festés, 

udvartakarítás, stb.) 
• Gyermeknap kirándulások szervezésének segítése. 
• Növények felajánlása a tavaszi udvardíszítéshez, dekorálásra. 

• Önkéntes segítségnyújtás az úszótanfolyam lebonyolításában. 
• Különféle programok támogatása (színház, mozi, fényképezés, belépők 

finanszírozása 
 

Vackor óvoda 
• Tevékeny részvétel programok szervezésében, lebonyolításában 
• Családi napok együttes szervezése, lebonyolítása 
• Aktív segítség a szülők báljában 
• Kirándulások szervezésének segítése 
• Folyamatos kapcsolattartás óvónők. szülők között 
• Társadalmi munkák szervezésében, megvalósításában részvétel 
• Látogatási lehetőségek biztosítása a Községen belül a SZK. segítségével (emberek 

munkája) 
• Önkéntes segítség nyújtások 

 
                        ……………………………..          ………………………………….. 
                            Szilágyi Ildikó                                Ritterné Pál Irén 
                       Felsővárosi Óvoda                               VackorÓvoda 
 
                           ……………………………..          

      Orbánné Kis Georgina 
       Vasút utcai óvoda 
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Kiskunhalas, 2016. szeptember 15. 

Legitimáció 
 
 

1.A Százszorszép Óvodák nevelőtestülete , 2016. szeptember 15-én megtartott 
értekezletén az intézmény 2016/2017.évi Munkatervét 100%-ban elfogadta. 
A nevelőtestület képviseletében: 
 
 
 
--------------------------------------------------------               ------------------------------------------

---------- 
                              

Halász Péterné                                                
Kissné Papp Edit   

 
 
 
 

---------------------------------------- 
Rambaláné Kovács Tímea 

 
2.A Szülői Közösség  a munkatervet megismerte és azzal kapcsolatosan véleményét 
nyilvánította. 
A Szülői Közösség képviseletében: 
 
 
--------------------------------------------                                     --------------------------------------
--------- 
Szilágyi Ildikó                                                                                   Orbánné Kiss Georgina 
 

 
--------------------------------------------- 

Ritterné Pál Irén 
 

3. Véleményezésre a fenntartónak benyújtva 2016. szeptember 15-én 
 

k.m.f. 
 

---------------------------------------------------- 
hitelesítő 

 
 
229/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák Szervezeti és 
működési szabályzat módosítását az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 
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Száma: ………... /2016. … sz. pld. 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

……………………………………………………… 

Barnáné Szabó-Mikor Márta 

intézményvezető 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. szeptember 01. 

 



 

 

Százszorszép Óvodák SZMSZ - Kiskunhalas, 2016. 118. oldal 

Tartalomjegyzék 

1. Az óvodai intézmény általános adatai 120 

2. Alaptevékenységre, működésre vonatkozó jogszabályok 121 

3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

 121 

4. Az óvoda működésének rendje 122 

4.1. Általános szabályok 122 

4.2. Az óvoda munkarendje 123 

5. Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók 123 

5.1. Az intézmény felvétel rendje 123 

5.2. Az óvoda egészségvédelmi szabálya 124 

5.2.1. Egészségügyi szabályok 124 

5.2.2. Intézményi védő, óvó előírások 125 

5.3. Épület használata, reklám tevékenység szabályozása 125 

6. Rendkívüli események és a foganatosítandó intézkedések 125 

6.1. Bombariadó 126 

6.2. Tűzriadó 126 

6.3. Lopás, betörés 126 

6.4. Az intézmény dolgozóját, vagy gyermeket ért fenyegetés, bántalmazás 126 

6.5. Az intézmény dolgozóját, vagy gyermeket ért baleset 127 

6.6. Egyéb elemi csapás 127 

7. Az óvoda szervezeti felépítése 127 

7.1. Szervezeten belüli kapcsolattartás 128 

7.2. Intézményvezető (óvodavezető) 129 

7.3. Az általános helyettesek és a telephely megbízott 130 

7.4. Vezetők helyettesítési rendje 130 

7.5. Szakmai munkaközösség 131 

7.6. A nevelőtestület jogai és kötelezettségei 131 

7.7. Az óvodai alkalmazottak feladatai, munkaköri leírások 132 

8. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 155 

9. Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 156 

10. Az óvodai hagyományok ápolása 156 

10.1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 156 

10.2. Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok 157 



 

 

Százszorszép Óvodák SZMSZ - Kiskunhalas, 2016. 119. oldal 

11. A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartásának rendszere 157 

12. Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás rendje 158 

13. Egyéb rendelkezések 158 

14. Záró rendelkezések 159 

15. Mellékletek 159 



 

 

Százszorszép Óvodák SZMSZ - Kiskunhalas, 2016. 120. oldal 

 

1. Az óvodai intézmény általános adatai 

 
Neve: Százszorszép Óvodák 

Székhelye: Vasút utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 
Telephelyek: 
Telephely 1. Felsővárosi Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 
Telephely 2. Vackor Óvoda, 6414 Pirtó Rákóczi u. 2. 
 
Szakágazati száma (TEÁOR): 85.101 Óvodai nevelés 
Működési területe: A fenntartó által kijelölt felvételi körzet szerint. Szabad kapacitás terhére, az intézmény 

más településről is fogadhat gyermekeket.  

 
Törzskönyvi száma: 541576 
Alapító okirat száma, kelte: 121/2016. Kth. 

Típusa: Óvoda  
OM-azonosító: 027567  
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete, 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete, 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
 
Tevékenység jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv 
Alap és kiegészítő tevékenységeit, szakfeladatait az alapító okiratban szabályozottak 
szerint végzi.  
 
Bankszámlaszám: 11732064-15541572-00000000 
ÁFA alanyiság ténye: Intézményünk az általános forgalmi adónak nem alanya, nyilvántartási kötelezettsége 

csak a kimenő és beérkező számlák esetében van.  

 

Csoportszámok: 9 

 

Székhely: 3 csoport Telephely 1.: 5 csoport Telephely 2.: 1 csoport 

 

Férőhely: 236 fő 

 

Az óvoda önálló jogi személy. 
 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. SZMSZ-t az 
intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el.  
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2. Alaptevékenységre, működésre vonatkozó jogszabályok 

• Alaptörvény (2011.04.25.) 

• 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 

• 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

• 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 

• 2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről 

• 1999. évi XLII. törvény A nemdohányzók védelméről 

• 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

• 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

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

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

• 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 
 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű jogszabályok 
rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az óvoda más belső 
szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz.  

3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 
megtekintése 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők 
megtekinthetik az intézményvezető irodájában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Továbbá a 
szülők és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, és házirendjéről is az intézmény 
vezetőjétől, valamint az általános intézményvezető helyettestől, a csoportban dolgozó óvónőktől, az 
intézményi munkatervben évenként meghatározott intézmény vezetői fogadóórákon kérhetnek 
tájékoztatást. 

 

Az intézmény pedagógiai programja, SZMSZ-e, házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 
megtekinthető. A nevelési program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
található meg: 

• az intézmény fenntartójánál 

• az intézmény irattárában  

• az intézmény vezetőjénél és a tagóvoda-vezetőknél 
 
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása, 
kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára, és az intézménnyel 
szerződéses jogviszonyban állókra. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az 
intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, - a szülői szervezet 
egyetértési jogának gyakorlása mellett.  
A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel 
egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 
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A Százszorszép Óvodák szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az 
intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el, a Szülői 
Szervezet véleményezi, a Fenntartó egyetértési jogot gyakorol. 

4. Az óvoda működésének rendje 

4.1. Általános szabályok  

A 121/2016. Kth. Alapító okirat tartalmazza az óvoda nevét, feladatait, a feladat ellátást szolgáló vagyon, a 
vagyon feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat, a székhelyet, a székhelyen 
kívül működő tagintézmény telephelyét.  

 
Az óvoda anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, ha nem sérti az 
alapfeladatainak ellátását. Ezt az összeget a költségvetés megállapításánál figyelmen kívül 
kell hagyni, és azt nem lehet elhagyni.  
 
Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden 
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  
 
A működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében 
részt vesznek a pedagógusok, a szülők illetőleg a képviselők  
 
Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát jogszabály írja elő, az óvodai csoport 
maximális létszáma 25 fő.  
 
Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, ennek területei: 

• alkalmazottak adatai 

• gyermekek adatai 
 
Az adatok továbbíthatók a fenntartó (önkormányzat), bíróság, rendőrség, ügyészség 
részére a vonatkozó jogszabályok szerint.  
 
Az óvodában a nevelő és oktató munka az Óvodai Pedagógiai Program szerint folyik, 
melyet nyilvánosságra kell hozni. A dokumentum elérhető a nevelői szobában, a 
csoportvezető óvónőknél. Kérdéseiket feltehetik a szülők a szülői értekezleteken, 
nyíltnapokon vagy az erre a célra összehívott fórumokon. 
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4.2. Az óvoda munkarendje 

• A nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda a 
fenntartó rendelkezése szerint tart zárva, melyről a szülők az adott év február 15-
ig az óvoda fórumain tájékoztatást kapnak. A zárva tartás ideje alatt a szülők 
kérésére a gyermekeket az erre kijelölt másik óvodában el kell helyezni, erre 
vonatkozó szülői igényeket írásban kell dokumentálni. 

• Az óvodai nevelési év rendjében kell meghatározni a nevelés nélküli munkanapok 
időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, az óvodai ünnepek 
megünneplésének időpontját, nevelőtestületi értekezletek időpontját.  

• Az óvodai nevelés nélküli munkanapok egy nevelési évben az 5 napot nem 
haladhatják meg.  

• Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a 
gyermek felügyeletéről. 

• Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel.  

• 6-től 18 óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel illetőleg befejezéssel működik.  

• A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. 

• Az óvoda alkalmazottainak munkarendjét az éves pedagógiai munkaterv 
melléklete tartalmazza.  

 

5. Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók 

5.1. Az intézmény felvétel rendje 

• Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, helyéről, az óvodai jogviszony 
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően 
legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját 
honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 
fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos 
módon. 

• A felhívásban külön ki kell térni az adott év augusztus 31-ig 3. életévét betöltött 
gyermekek kötelező óvodai beíratására is. 

• A nyilvánosságra hozatal módjai: a faliújság, bejárati kapuk, helyi újságok, körzeti 
TV adás, óvoda honlapja. 

• Az adott év augusztus 31-ig 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles 
beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától az 
óvoda, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásaira. A gyermek az óvodából csak 
igazolással hiányozhat. Betegség esetén orvosi igazolás szükséges, minden más 
esetben a szülő által előzetesen írásban kérelmezett a vezető által engedélyezett 
indok alapján maradhat távol. 
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Ha a gyermek belép a tanköteles életkorba, az óvoda, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a 
gyermek fejlettségi szintje miatt javasolhatja a vizsgálatok időtartamára a gyermek további elhelyezését, 
míg megállapításra kerül, szükséges-e sajátos iskolai nevelésben oktatásban való részvétele, illetve elérte-e 
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 

 

Az óvodai felvételi, vagy átvételi kérelem, vagy az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon résztvevő 
gyermek felvételi kérelmének elbírálásakor írásban kell értesíteni a szülőt, és az előző óvoda vezetőjét. Az 
óvoda döntését határozatban foglalja, ha a jelentkezést részben vagy teljesen elutasítja. A határozatot meg 
kell indokolni, valamint a dokumentumnak tartalmaznia kell a jog-orvoslattal kapcsolatos tájékoztatást is.  

 

A kötelező felvételt biztosító, illetve a kijelölt intézmény a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy 
szakértői vélemény, illetve határozat alapján a felvett gyermekekről nyilvántartást vezet. Ha a gyermek 
évközben óvodát változtat a nyilvántartás a továbbiakban – az átadó óvoda értesítése alapján – az átvevő 
óvoda feladata. 

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője a nyilvántartások alapján köteles értesíteni a fenntartót, ha a 
gyermeket az óvodába nem íratták be. 

 

5.2. Az óvoda egészségvédelmi szabálya 

5.2.1. Egészségügyi szabályok 

Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat által 
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, 
mosogatás, stb.). 

• Az óvodában megbetegedő gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 
legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a 
gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról.  

• Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig 
nem látogathatja.  

• A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába.  

• Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további 
megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 
fertőtlenítésre, tisztaságra. 

• Az óvoda konyhájába egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy tartózkodhat. 

• Az óvoda területén dohányozni tilos. 

• Az intézményen belül szeszesitalt fogyasztani tilos.  
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5.2.2. Intézményi védő, óvó előírások 

• A balesetek megelőzése érdekében a gyermekek a nevelési év elején (a nevelési 
napló szeptemberi eseménysor programterv részében rögzítettek alapján) és a 
mindennapi nevelő-oktató munka során kapnak tájékoztatást életkoruknak 
megfelelően a balesetveszélyes helyzetekről.  

• Az óvoda épülete, tárgyai balesetmentesek legyenek.  

• A tornaeszközök használata csak óvodapedagógus felügyelete mellett történhet.  

• Az udvari játékeszközök mérete, kiképzése mindenkor feleljen a gyermekek testi 
fejlettségének (mászókák, csúszdamagasság, stb.). 

• Felügyelet nélkül a mozgó udvari játékokat a gyermekek nem használhatják 
(forgóhinta, hinta, mókuskerék, stb.). 

• Az óvoda belső takarítása során a dajkák ügyeljenek a takarítási eszközök gondos 
elrakására, tárolásuk a gyermekek számára nem elérhető helyen történjen.  

• Az udvar folyamatos, rendszeres feltakarításával, rendben tartásával kell 
csökkenteni a balesetveszélyt (ágak, gallyak eltakarítása, gödrök feltöltése, stb.). 

• Baleset esetén az előírt formanyomtatványt kell kitölteni, és az elektronikus 
nyilvántartásba fel kell dolgozni az eseményt. A három napon túl gyógyuló sérülést 
okozó balesetet ki kell vizsgálni, szükség esetén a Szülői Közösség bevonásával fel 
kell tárni a baleset okát.  

 

5.3. Épület használata, reklám tevékenység szabályozása 

• Az óvoda helyiségeit a hivatalos nyitvatartási időn túl és a külső igénylőknek külön 
megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az óvodai foglalkozásokat, 
rendezvényeket nem zavarja. 

•  Az óvoda helyiségeit használó külső igénybe vevők csak a megállapodás szerinti 
időben és helyiségekben tartózkodhatnak az épületben.  

• Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda 
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (Kivéve az óvoda által 
szervezett vásár alkalmával.) 

• Reklám tevékenység kizárólag akkor megengedett az óvodában, ha az, az 
egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a 
közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység 
reklámja. 

 

6. Rendkívüli események és a foganatosítandó intézkedések 

Minden esetben: 

• A vezető, vagy helyettes akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott 
helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

• A vezető vagy az őt helyettesítő személy a rendkívüli eseményről és a hozott 
intézkedésekről írásban értesíti és tájékoztatja az intézmény fenntartóját.  
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6.1. Bombariadó  

• Bombariadó esetén a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni az épületet és a 
gyermekeket az időjárástól függően szabadban, vagy védett helyen kell elhelyezni.  

• Azonnal értesíteni kell a rendvédelmi szerveket (rendőrség és 
katasztrófavédelem). 

• Amennyiben a dolgozói létszám engedi (a gyermekek felügyelete az elsődleges), az 
épület környékét le kell zárni, az ott tartózkodókat meg kell kérni, hogy a térséget 
hagyják el. 

• Tájékoztatni kell a kiérkező rendvédelmi szervek vezetőjét a rendelkezésre álló 
információkról. 

6.2. Tűzriadó  

• A „Tűzvédelmi Szabályzat”, valamint a „Tűzriadó terv” előírásai szerint kell eljárni. 

• A mentési sorrendnél elsődleges az élet és testi épség megóvása. 

• A körülmények függvényében ellenőrizni kell, hogy mindenki elhagyta-e az 
épületet. 

• A kiérkező katasztrófavédelmi vezetőt tájékoztatni kell a keletkezési okról, tűz 
fészkéről, terjedéséről és egyéb, a tárgyhoz tartozó, rendelkezésre álló 
információról.  

6.3. Lopás, betörés  

• Betörés vagy lopás észlelése esetén, ha van rá mód, az elkövetőt vissza kell tartani. 
Azonnal más felnőtt személy segítségét kell kérni, a vezetőt és a rendőrséget 
értesíteni kell.  

• A helyszínt biztosítani kell, nem szabad rendet tenni, takarítani, a helyszínen 
összejárkálni, a tárgyakat összefogdosni. 

• A hatóság érkezését követően vezetőjük intézkedéseinek megfelelően kell eljárni. 

• A rendőrségi helyszínelést követően leltárt kell készíteni, a hiányról a hatóságot 
tájékoztatni kell. 

• Amennyiben az intézmény valamilyen tulajdona volt a bűncselekmény tárgya, és 
nem került elő, az eljárás lezárása után a nyilvántartásból törölni kell. 

• Az eseményt ki kell vizsgálni, az alapján a hasonló esetek megelőzése érdekében 
intézkedést kell foganatosítani. 

6.4. Az intézmény dolgozóját, vagy gyermeket ért fenyegetés, bántalmazás 

• Dolgozót vagy gyermeket ért fenyegetés esetén a körülményeket figyelembe véve 
azt dokumentálni kell.  

• A tanuk adatait fel kell venni, tájékoztatni kell őket, hogy az eseményről 
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben adataikat feltüntetik és kérni kell őket, hogy a 
jegyzőkönyvet írják alá. A jegyzőkönyvet el kell készíteni, a dokumentációt csatolni 
kell hozzá.  

• A fenyegetés súlyát, bizonyíthatóságát figyelembe véve az intézményvezető dönt 
a további intézkedésekről. 
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• Személyes fenyegetés esetén azonnal más dolgozó vagy felnőtt segítségét kell 
kérni. 

• A fenyegető személyt ki kell zökkenteni a gondolatmenetéből, agresszív 
magatartást nem szabad vele szemben tanúsítani, csak jogos védelem esetén. 

• Az fenyegetést kiváltó ok megszemélyesítőjét, a fenyegetett személyt az agresszív 
személy látóköréből el kell távolítani. 

• Értesíteni kell a rendőrséget, röviden tájékoztatni a kialakult eseményről, és kérni 
intézkedő járőr helyszínre küldését. 

• Bántalmazás esetén a körülmények figyelembevételével a fentieket kell 
alkalmazni.  

• A bántalmazóval szemben fizikailag fellépni, őt korlátozó intézkedést csak akkor 
szabad megkezdeni, ha be is lehet fejezni. Addig olyan helyre kell tudtán kívül 
irányítani, ahol nincsenek gyerekek, és erőfölény alakítható ki vele szemben. 

• Ha az elkövető el akarja hagyni a helyszínt, és van rá mód, vissza kell tartani. 

6.5. Az intézmény dolgozóját, vagy gyermeket ért baleset 

• A balesetet szenvedett dolgozót, gyermeket azonnal biztonságba kell helyezni, az 
elsősegélynyújtást, sérüléseinek ellátását meg kell kezdeni. 

• Amennyiben a balesetet gép okozta, úgy azt azonnal ki kell kapcsolni. Ha további 
balesetet nem idéz elő, akkor a jegyzőkönyv felvételéig, a dokumentálásig nem 
szabad elmozdítani, letakarítani, helyére tenni. 

• Amennyiben a sérült állapota azt indokolja, úgy azonnal értesíteni kell a mentőket. 

• A baleseti helyszínt biztosítani, illetve dokumentálni kell, az előírt módon és 
formában jegyzőkönyvet kell felvenni. 

• A balesetet ki kell vizsgálni, s a felelősséget meg kell állapítani. 

• A vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni a 
hasonló esetek megelőzése érdekében. 

6.6. Egyéb elemi csapás  

• A bombariadó és a tűzriadó pontokban leírtakat kell alkalmazni, értelemszerűen 
adaptálva az adott helyzetre. 

 

7. Az óvoda szervezeti felépítése 

Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyén és a telephelyeken foglalkoztatott közalkalmazottak 
alkotják. 

Az óvoda nevelőtestületét az óvodapedagógusok alkotják, szakmai munkaközösséget hozhatnak létre 
azonos feladatok ellátására.  

Az óvodatitkár az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző.  

Pedagógiai asszisztens: a nevelést oktatást segítő személy (középszintű szakképesítéssel). Jelenleg két 
óvodában van, a Vackor Óvodában még nincs, de folyamatban van az állománytábla bővítésének 
engedélyeztetése e témakörben. 

Az óvoda székhelyén és a telephelyen a dajkák önálló csoportot alkotnak. A technikai alkalmazottak az 
udvaros és a karbantartó.  
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Az intézmény szervezeti felépítését az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 

Az intézmény vezetősége: 

• intézményvezető, 

• általános helyettesek, 

• telephelymegbízott, 

• munkaközösség vezetők, 

• Közalkalmazotti Tanács. 
 

7.1. Szervezeten belüli kapcsolattartás 

A kapcsolattartás az intézményvezető segítségével, az óvodapedagógusok, telephely megbízottak, valamint 
a munkaközösség vezetők útján valósul meg.  

 

Telephelyek kapcsolattartásának fórumai: 

• Nevelési értekezletek, 

• Egymás rendezvényeinek látogatása, segítés a szervezésben, 

• Eszközök kölcsön adása, 

• Gyermekek ellátásának átvállalása (nyári időszak), 

• Óvodavezetőség ülései, 

• Értekezletek, 
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• Megbeszélések, 

• Közös szakmai és közösségi programok, 

• Közös pályázati projektek. 
 
Szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának fórumai:  

• Tapasztalatcsere, bemutató foglalkozások, 

• Megbeszélések, 

• Dokumentumuk közös felülvizsgálata, 

• Mérések, eredmények, kidolgozott szakmai anyagok közzététele, 

• Beszámolók ismertetése, véleményeztetése. 
 

7.2. Intézményvezető (óvodavezető) 

Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Hatáskörébe tartozik a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása.  

 
Feladatai: 

• A nevelőtestület vezetése 

• A pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése 

• Az intézmény tevékenységének, működésének koordinálása  

• A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés 

• Felelős a jogszabályok, rendeletek betartásáért 

• Intézményen belüli kapcsolattartás: 
o érdekvédelmi szervezetekkel 
o szűkebb és tágabb intézményvezetéssel 
o szakmai munkaközösségekkel 
o jogszabályban rögzített fórumokon 

• Intézményen kívüli kapcsolattartás: 
o Fenntartó illetékes osztályával 
o Önkormányzat bizottságaival 
o Szülői szervezetekkel 
o Köznevelési intézményekkel 
o Kisebbségi önkormányzatokkal 
o Halas Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének szakmai 

intézményével.  
o Egészségügyi rendvédelmi szervekkel, közhasznú szervezetekkel, 

intézményekkel 
o Az intézményt támogató és kapcsolódó egyéb szakmai szervezetekkel, 

egyénekkel (a gazdálkodást segítő intézménnyel, Pedagógiai szakszolgálattal, 
bizottságokkal, szakmai szervezetekkel) 

• a felettes szervek, valamint a Közalkalmazotti Tanács, Szülői Közösség informálása 

• a Közalkalmazotti Szabályzatban és az intézményi SZMSZ-ben megfogalmazott, a 
vezetésre vonatkozó pontok maradéktalan betartása és betartatása. 
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Az óvodavezető feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók: 

• pedagógiai, 

• munkaerő gazdálkodási, 

• gazdálkodási, 

• tanügy-igazgatási. 
 

7.3. Az általános helyettesek és a telephely megbízott 

A vezető közvetlen munkatársa. Elsődleges feladata az általa vezetett szervezeti elem 
irányítása, vezetése, ellenőrzése és a működéshez szükséges információk biztosítása. 

A vezető távollétében teljes felelősséggel végzik a vezetési feladatokat az SZMSZ-ben 
meghatározott helyettesítési rend szerint. 

Munkájukat azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket – közös megbeszélés 
és egyeztetés után – az óvodavezető meghatároz.  

A vezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. 

Az intézményvezető, általános helyettes, telephely megbízott munkaköri feladatait a 
melléklet tartalmazza. 

 

7.4. Vezetők helyettesítési rendje 

A nevelési, oktatási intézmény vezetője az SZMSZ-ben foglaltak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő 
vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető helyettesi feladatokat ellássák.  

 
Intézményvezető helyettesítése  

• Az intézményvezető távolléte esetén feladatait a székhelyen lévő általános 
helyettes látja el, mindkettejük akadályoztatásakor a telephelyen lévő általános 
helyettes lép e feladatkörbe. 

• Hosszútáv (1 év): teljes vezetői jogkör gyakorlására kap felhatalmazást, amelyet a 
fenntartó név szerint határoz meg.  

• Rövid táv (1 évnél rövidebb idő):  
o teljes anyagi felelősséggel tartozik a gazdálkodásért, 
o fegyelmi eljárást nem indíthat ebben az időszakban, 
o munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik. 

 
Általános helyettes helyettesítése 

• Alapesetben a két helyettes egymást helyettesíti. 

• Hosszútáv (1 év): a vezető ad megbízást a vezető-helyettesi teendők ellátására az 
általa alkalmasnak tartott óvodapedagógus részére (lehetőleg az adott szervezeti 
elem állományából).  

• Rövid táv (1 évnél rövidebb idő): a helyettesek egymást helyettesítik, mindkettő 
távolléte esetén az intézményvezető eseti jelleggel az adott szervezeti elem 
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állományából egy-egy óvodapedagógust bíz meg szóban a feladatkörök 
ellátásával. 

 
Telephely megbízott helyettesítése 

• Hosszútáv (1 év): a vezető ad megbízást a telephely megbízotti teendők ellátására 
az általa alkalmasnak tartott óvodapedagógus részére (lehetőleg az adott 
szervezeti elem állományából).  

• Rövid táv (1 évnél rövidebb idő): az intézményvezető eseti jelleggel az adott 
szervezeti elem állományából egy óvodapedagógust bíz meg szóban a 
feladatkörök ellátásával. 

 

7.5. Szakmai munkaközösség 

A munkaközösségre háruló feladatok: 

• a munkaközösség témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenységben való 
részvétel, 

• házi bemutatók szervezése, 

• kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása, értékelése, 

• munkaközösségi tagok ön- és továbbképzése: 
o éves munkaterv készítése, mely alapján működik az adott nevelési évben,  
o egy nevelési évben minimum 4 alkalommal megtartott képzés, 
o az éves munka értékelése levonása, következtetések, feladatok, javaslatok 

megfogalmazása, éves beszámoló elkészítése. 
 

7.6. A nevelőtestület jogai és kötelezettségei 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 
oktatási kérdésekben legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, e témakörökhöz tartozó ügyekben, 
valamint a törvényekben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, 
egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

A nevelőtestület döntési jogkörbe tartozik: 

• a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

• Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása, 

• a nevelési – oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, 

• a nevelési – oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 
beszámolók elfogadása, 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

• a házirend elfogadása, 

• jogszabályban meghatározott egyéb ügyek. 
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A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 
– meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes 
jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkör 
gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott 
időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából 
eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, 
továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásánál. 

 

7.7. Az óvodai alkalmazottak feladatai, munkaköri leírások 

7.7.1. Óvodavezető 

A Százszorszép Óvodák egyszemélyi felelős vezetője. 

Munkafeltételek: 
a) Munkaideje (heti 40 óra) és kötelező óraszáma a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 

alapján heti 6 óra, melynek ellátását közvetlen nevelőmunkával vagy a fenntartó döntése alapján 
végzi. 

b) Munkakörülményeit a vezetői pályázatában és a pedagógiai programban foglaltak szerint alakítja. 
c) Illetménye a besorolását tartalmazó jogszabálynak megfelelő garantált bér, intézményvezetői 

pótlék, valamint a teljesített túlóra elszámolási lehetősége a törvényes keretek között. 
d) Másod-, mellék-foglalkozási, megbízásos, szerződéses munkavégzésre irányuló jogviszonyt a 

munkáltatói jogok gyakorlójával egyeztetett módon létesíthet. 
 

Hatásköre: 

• Gyakorolja a hatályos jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat. 

• Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más 
hatáskörébe. 

• Képviseli az intézményt. 

• Dönt a gyermekek intézménybe való felvételéről, elbocsájtásáról. 
 

Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az 
intézmény más alkalmazottjára átruházhatja az SZMSZ-ben szabályozottak szerint. 

 

Fő felelőségi szabályok: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért, a jogszabályok érvényesítéséért, a titok- és adatvédelmi szabályzat 
alapján a szolgálati titok megőrzéséért, a szolgálati út betartásáért. Anyagi felelősséggel 
tartozik az intézménnyel kapcsolatban. 

Felelősséggel tartozik a fenntartónak, a nevelőtestületnek, a szülőknek és a 
gyermekeknek a vonatkozó törvényben, rendeletekben és intézményi szabályzatokban 
számára meghatározott feladatok ellátásában. 

 

Felelős: 



 

 

Százszorszép Óvodák SZMSZ - Kiskunhalas, 2016. 133. oldal 

• Az intézmény törvény- és jogszerű működéséért. 

• A pedagógiai-szakmai, gyermekvédelmi munka színvonaláért, a 
minőségbiztosításért, továbbá az intézményvezetés más tagjai által vezetett 
munkaterület munkájáért. 

• Az alapító okiratban foglalt alap- és kiegészítő tevékenységként ellátott feladatok 
végrehajtásáért. 

• Az intézmény érdekvédelmi szervezeteivel egyetértésben elkészített Szervezeti és 
Működési Szabályzat, valamint annak mellékleteit képező dokumentumok 
meglétéért, hozzáférhetőségéért, az abban foglaltak betartásáért. 

• A minőségirányítási program, valamint az esélyegyenlőségi terv elkészítéséért, 
végrehajtásáért, az intézményi dokumentumok, tanügyi és egyéb nyilvántartások 
szabályszerű vezetéséért, szakszerű, a jogszabályoknak megfelelő őrzéséért, 
tárolásáért. 

• Az intézmény alapító okiratának beszerzéséért és érvényesítéséért (szükség 
esetén módosításának kezdeményezéséért), szakmai programjának fenntartói 
jóváhagyásra történő előkészítéséért és végrehajtásáért. 

• A költségvetési-gazdálkodási tevékenységért (azért, hogy az intézmény mindenkor 
az éves költségvetési rendeletben megadott kereten belül, az ellátandó 
feladatokat figyelembe véve takarékosan és racionálisan gazdálkodjon és 
működjön), a költségvetési dokumentumok vezetéséért, nyilvántartásáért. 

 

Az óvodavezető irányítási feladatai az egyes szakterületeken: 
 

A. Pedagógiai területen: 

Alapvető feladata a nevelőtestület vezetése, a nevelő-oktató, óvodai nevelési program megvalósulása és a 
gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi munka irányítása és ellenőrzése.  

 

Ennek érdekében: 

1) A fenntartóval egyeztetve előkészíti, megszervezi az intézmény óvoda-pedagógiai, nevelési 
program és gyermekvédelmi-szakmai programjának kialakítását, elkészíti, vagy elkészítteti, 
nevelőtestületi döntésre előterjeszti a pedagógiai nevelési és gyermekvédelmi szakmai-, 
minőségirányítási- és esélyegyenlőségi-programok tervezetét, módosítását. 

A programokat a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt módon - szülői és más arra jogosult 
szervezetek véleményezési jogát biztosítva — a nevelőtestülettel elfogadtatja, majd a fenntartóval 
jóváhagyatja. A szakmai programokat a törvényekben előírt módon véleményezteti és 
jóváhagyatja. 

2) Évente írásos beszámolót készít a fenntartónak a nevelési, gyermekvédelmi, óvodai pedagógiai 
program tervezéséről és végrehajtásáról. 

3) Elkészíti az éves munkatervre és a nevelési, tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, és azt 
elfogadtatja a nevelőtestülettel, jóváhagyatja a fenntartóval.  

4) Irányítja és szervezi a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás igénybevételét a nevelőtestülettel és 
a fenntartóval egyeztetett módon. 

5) A munkaközösség-vezetők javaslatai alapján nevelőtestületi jóváhagyásra előkészíti a nevelők 
tervező munkáját, foglalkozási terveket, munkaterveket. 
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6) Elkészíti, elkészítteti az adott év augusztus 25-ig az intézményben a pedagógusok 
munkabeosztását és az munkarendet, azt az évnyitó nevelőtestületi értekezleten elfogadtatja a 
nevelőtestülettel. 

7) Elkészíti, elkészítteti a házirend tervezetét, módosítását, és gondoskodik annak megvitatásáról és 
elfogadásáról az erre jogosult fórumokon. 

8) Biztosítja a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, HHH, valamint a tehetséges és SNI gyermekek 
megfelelő foglalkoztatását, a fejlesztő feladatok szakszerű ellátását. Közreműködik abban, hogy az 
érintettek igénybe vehessék a számukra megfelelő, javasolt, vagy előírt pedagógiai szak-és szakmai 
szolgáltatásokat. 

9) Biztosítja a beteg gyerekek szakszerű orvosi vizsgálathoz való hozzájutását, szükség esetén 
elkülönítését. Gondoskodik a gyermek és munkahelyi balesetek megelőzéséről, a szükséges 
balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megszervezéséről, a szükséges tervek 
elkészíttetéséről, aktualizálásáról. Előre nem látható esemény bekövetkeztekor a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően jár el. 

10) Biztosítja az intézmény gyermek és felnőtt közösségei számára a törvénynek megfelelő, 
demokratikus jogokat. 

11) Gondoskodik az intézmény hagyományainak ápolásáról, sajátos rendezvényeinek, elismerési 
formáinak kidolgozásáról, fejlesztéséről, megtartásáról. 

12) Gondoskodik az állami, társadalmi és helyi ünnepek, megemlékezések szabályszerű 
megrendezéséről a gyermekek és a kollektíva bevonásáról, életkoruknak megfelelő módon és 
tartalommal megtöltve azt. 

13) Gondoskodik a nevelőtestületi értekezletek megszervezéséről, biztosítja a tantestületi döntések 
megfelelő előkészítését, végrehajtását, az intézményen belüli információ-áramlást. 

14) Biztosítja, hogy az intézmény valamennyi dolgozója megismerje a legfontosabb központi és 
intézményi dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak betartását, szellemének érvényesülését. 

15) Elkészíti az intézmény hosszú távú szakmai és beruházási stratégiai, PR tervét. 

16) Figyelemmel kíséri a megjelenő szakterületét érintő pályázatokat, kialakítja a pályázati munka 
koordinálásának rendjét. 

17) A PP-ra építve és az abban megfogalmazottak figyelembe vételével tervezi, végzi, ellenőrzi, elemzi 
és értékeli az intézményben folyó nevelési tevékenységet. 
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18) Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetők és felelősök beszámolói alapján félévkor és 
tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor pedig külön is értékeli a 
tantestület munkáját, az értékelést velük elfogadtatja. 

19) Elkészíti az intézmény dolgozóira vonatkozó teljesítmény értékelést. 

20) A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az intézmény belső szabályzataiban 
rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban 
részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

21) Gondoskodik a munkafegyelem, a házirend megtartásáról, a munkaköri feladatait vétkesen 
megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. 

22) Gondoskodik a szabadidő hasznos eltöltésének a testi nevelés feltételeinek a megteremtéséről. 

23) Gondoskodik a nevelő-oktató munka, tárgyi, személyi és szervezeti feltételeinek biztosításáról. 

24) Részt vesz a városi, megyei igazgatói és más - regionális, országos, igazgatói, intézményvezetői - 
szakmai munkaközösségek tevékenységében. 

25) Részt vesz vezetői, szakmai továbbképzéseken. 

26) Biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtését. 

27) Felelős a munkahelyi és gyermekbalesetek megelőzéséért, biztosítja és megszervezi a dolgozók és 
tanulók rendszeres egészségügyi ellátását. 

28) Köteles a szakterületét érintő törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, azok végrehajtási 
rendeleteit alkalmazni, valamint a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének rendeleteit, 
határozatait figyelembe venni, és munkáját ezek alapján végezni. A megfogalmazottakon túli egyéb 
feladatok ellátását felvállalhatja a fenntartóval egyeztetve, de köteles munkája során az ott előírt 
szabályokat szem előtt tartani, szükség esetén a fenntartó, vagy a munkáltatói jog gyakorlója felé 
azonnali jelzéssel élni. 

 

B. Munkaerő-gazdálkodási (személyzeti, munkáltatói) 

1) Elkészíti az intézmény munkaerő-gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokra 
pályázatot hirdet, lebonyolítja a pályázati eljárást. A létszámgazdálkodást a fenntartó által 
megállapított szempontok alapján végzi. 

2) Elkészíti a pedagógusok kötelező továbbképzési ütemtervét, és jóváhagyatja a nevelőtestülettel. 

3) Külön jogszabályban előírt feltételek szerint kinevezi az intézmény dolgozóit, gyakorolja felettük a 
munkáltatói jogkört. 

4) Elkészíti az intézmény vezetőségével és az alkalmazottakkal egyeztetett munkaköri leírásokat. 

5) Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését.  

6) Kijelöli a pedagógus munkakör mellett ellátandó feladatok felelőseit. 

7) Engedélyezi a szabadságokat. 

8) Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó döntéseknél 
gyakorolja a jogszabály által előírt egyeztetési kötelezettségeket. 

9) Megbízza a következő (a vonatkozó egyeztetések után 

• felelősöket (SZMSZ-ben jóváhagyottak szerint) 

• munkavédelmi felelős 

• baleset- és tűzvédelmi felelős 

• fegyelmi bizottság vezetője és tagjai 
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10) Egy olyan nevelőtestületi demokratikus légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus - a 
kötelező érvényű törvények és belső szabályzatok betartásával - a pedagógiai program szellemében 
alkotó értelmiségi munkát végezhet. 

 

C. Gazdálkodási 

1) A fenntartó által biztosított költségvetés keretein belül az abban foglaltakat figyelembe véve 
részben önállóan gazdálkodik. Gazdálkodási jogkörét Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
vonatkozó rendeleteiben rögzítettek szerint gyakorolja. 

2) A gazdálkodási év előkészítéseként - a Költségvetés Intézmények Gazdasági Szervezete 
(továbbiakban: KIGSZ) vezetőjével együttműködve - elkészíti a következő évi költségvetés 
tervezetét, amit a fenntartó által meghatározott módon annak benyújt. 

3) A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján a KIGSZ vezetőjével közösen 
elkészíti az intézmény éves költségvetését. 

4) Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, előkészíti a szükséges 
módosításokat. Folyamatosan gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról. 

5) Betartja a Költségvetés Intézmények Gazdasági Szervezetével megkötött együttműködési 
megállapodásban foglaltakat, illetve az annak hatályba lépő módosításait. 

6) Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartónak, illetve a belső szabályzatok 
rendelkezése szerint az erre hívatott intézményi fórumoknak. 

7) A kötelező bevétel teljesítését követően - a fenntartói intézkedések figyelembe vételével — 
önállóan rendelkezik a plusz bevétel felhasználásáról, az intézmény létesítményeinek és 
eszközeinek hasznosításáról, szerződéses bérbeadásáról. Dönt a többletbevételek és tartalékok 
felosztásáról. 

8) Gyakorolja az aláírási, utalványozási, kiadmányozási és rendelkezési jogkört. 

9) Betartatja és betartja az államháztartásról szóló hatályos törvény, valamint az annak 
végrehajtásáról rendelkező jogszabályok előírásait. 

10) Elkészíti, elkészítteti, majd felügyeli az intézmény vagyonáról készült leltárt, ellenőrzi 
annak naprakészségét. Lebonyolítja az esedékes selejtezési eljárásokat az erre vonatkozó 
jogszabályok betartásával és betartatásával. 

11) Figyelemmel kíséri az ingó és ingatlanállomány, a szükséges és igényelhető eszközállomány 
állapotát, intézkedik - meghatározott esetekben a fenntartóval egyeztetett módon - azok 
állagmegóvásáról, beszerzéséről, javításáról, pótlásáról. Szükség esetén fejlesztési tervet készít, azt 
egyezteti a fenntartóval. 

12) A rábízott intézményi vagyont a "jó gazda" gondosságával kezeli, biztosítja a vagyonvédelemhez, 
annak őrzéséhez, megóvásához, biztonságos használatához szükséges feltételeket. 

13) A rendkívüli eseményt (betörés, baleset, elemi kár, stb.) azonnal jelenti a fenntartónak, annak 
elhárításáról intézkedik. 

14) Munkáltatója felé személyét illetően vagyonnyilatkozatot tesz, felelős az intézményi 

15) SZMSZ-ben meghatározott személyek vagyonnyilatkozatának őrzéséért, kezeléséért.  

 

D. Tanügy-igazgatási, adminisztrációs 

1) Szervezi az intézmény ügyviteli munkáját az érvényes jogszabályok szerint. 

2) Elkészíti, elkészítteti az intézmény statisztikáját. 
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3) Gondoskodik az ügyiratok iktatásáról, megfelelő határidőn belüli elintézéséről. Megszervezi, 
ellenőrzi az ügyiratok selejtezését. 

4) A tanügyi nyilvántartások vezetését rendszeresen ellenőrzi. 

5) Eleget tesz információszolgáltatási kötelezettségének az adatvédelmi törvény betartásával. 
Bármilyen külső szerv által kért adatszolgáltatásról tájékoztatja (egy példány megküldésével) a 
fenntartót. 

6) Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről 
naprakészen tájékozott. 

7) Gondoskodik a nyilvánosság, az intézmény-használók megfelelő szintű tájékoztatásáról, a 
hozzáférhetőség biztosításáról az intézményi weblap szakmailag korrekt és jogszabályoknak 
megfelelő működtetéséről. 

8) Intézkedik a nevelési év közben érkezett jogszabályok (központi és képviselőtestületi 
határozatok) rendeletek nevelőtestülettel történő megismertetéséről és végrehajtásáról. 

9) Ellenőrzi az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartását, a mulasztási napló pontos vezetését, 
a csoportnaplókat. 

10) Intézkedik a kért, illetve kiadott szakértői javaslatokban foglaltak megvalósításáról. 

11) Gondoskodik a gyermekek óvodai életével kapcsolatos dokumentumok nyilvántartásáról, 
megőrzéséről. 

Tanügy-igazgatási tevékenysége során köteles a hatályos jogszabályi előírásokat alkalmazni, valamint a 
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének határozatait figyelembe venni, és munkáját ezek alapján végezni. 

 

Közvetlen, folyamatos, érdemi munkakapcsolatot tart 

A. Az intézményen belül:  

• érdekvédelmi szervezetekkel, 

• szűkebb és tágabb intézményvezetéssel, 

• szakmai munkaközösségekkel, 

• jogszabályban rögzített fórumokkal. 
 

B. Intézményen kívül: 

• a fenntartó illetékes osztályaival, munkatársaival, 

• az Önkormányzat bizottságaival, 

• szülői közösséggel, közvetlenül a szülőkkel, 

• az intézmény működési körzetébe tartozó más köznevelési intézményekkel,  

• az intézmény működési körzetébe tartozó önkormányzatokkal (a fenntartóval 
egyeztetett módon), 

• az intézmény működési körzetébe tartozó kisebbségi önkormányzatokkal (a 
fenntartóval egyeztetett módon), 

• a pedagógiai szakmai szolgáltatást és szakszolgáltatást ellátó intézményekkel, 

• a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének szakmai 
intézményeivel, 

• a megelőzést, felvilágosítást, tanácsadást nyújtó egészségügyi, rendvédelmi 
szervezetekkel, közhasznú szervezetekkel, intézményekkel,  
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• az intézményt támogató, az intézménnyel kapcsolatban álló egyéb szakmai és 
helyi társadalmi szervezetekkel, egyénekkel 

 

Az intézményvezető döntési hatásköre 

A. Dolgozókra vonatkozóan:  

• Munkáltatói feladatok (felvétel, felmentés, fegyelmi jutalmazás),  

• A pedagógusok munkabeosztása, 

• A nevelők egyéni munkarendjének összeállítási kérelmének elbírálása, 

• Fegyelmi bizottság tagjainak megbízása, 

• Fegyelmi eljárás indítása, 

• Rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása. 
 

B. Gyermekekre vonatkozóan:  

• A gyermekek, óvodai ellátást igénylők felvétele, 

• Az intézménybe felvett gyermekek csoportokba való beosztása,  

• A gyermekek szervezett intézményi étkeztetésben való részvételével kapcsolatos 
eljárások, kedvezmények elbírálása, 

• A gyermekek felmentése a kötelező foglalkozások alól (ha a gyermek egyéni 
adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi nevelői, vagy egyéb szakvélemény 
alapján), 

• Az intézményi jogviszony jogszabályoknak és a házirendnek, SZMSZ-nek megfelelő 
módon történő felfüggesztése, megszüntetése. 

Speciális feladatok  

Munkavégzése során az önkormányzat az intézmény érdekében egyéb feladattal is 
megbízhatja, egyedi utasítás alapján, melyet indokolt esetben kérhet írásban megadni. 
 

7.7.2. Az általános vezető helyettes  

Felelős:  

• nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük 
ellenőrzéséért és értékeléséért, 

• a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért, 

• a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő 
nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért, a helyettesítési beosztás 
elkészítéséért, 

• szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért, 

• a HACCP rendszer működtetéséért, 

• az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok 
előkészítéséért, 

• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

• a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 
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• a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

• az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, 

• a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések 
(állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 

• az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért 

• a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő 
alkalmazottak munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és 
takarékos gazdálkodásért, 

• a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért, 

• a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 
 

Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

• a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét 
fenntartani, a szolgálati titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival 
betartatni, 

• megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak szakmai munkáját, 

• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni, 

• átruházott hatáskörében az óvoda SZMSZ-ében szabályozottak alapján, 
helyettesítési feladatainak és beszámolási kötelezettségének eleget tenni. 

 

Feladatai 

A. Kötelező óraszámban ellátandó feladat: 

Csoportjában a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai 
alapdokumentumok alapján. 

 
B. Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok: 

1) a munkaköri leírásához kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása, 
2) a munkaköri leírásához kapcsolódó ellenőrzési, értékelési, munkaügyi, tanügyi 

feladatok ellátása. 
 

C. Pedagógiai feladatkör:  

1) A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munkát segítő 
alkalmazottak munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése, az 
értékelési minőségfejlesztési rendszer működtetése. 

2) Javaslat továbbképzésekre, a szakmai innováció koordinálásában való részvétel. 
3) Az óvodán belüli, munkaközösség működésének támogatása.  
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4) Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében. 
5) A helyi hagyományoknak megfelelően intézményi szinten az ünnepek, jeles napok 

méltó szervezésében való részvétel. 
6) A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer 

működtetése. 
 

D. Hatáskörébe utalt munkaügyi feladatok: 

1) Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez. 
2) Szükség szerint a munkaköri leírások módosításának kezdeményezése (személyre 

szólóan), az egyéb feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben 
(feladattervben), feladataik ellátásának ellenőrzése, koordinálása. 

3) Az irányítása alá tartozó nevelő-oktató munkát segítő dolgozók szabadságának 
engedélyezése, a zökkenőmentes feladatellátás megszervezése. 

4) A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése. 
5) Összehangolt munkarend kialakítása. 
6) A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező 

nyilvántartások vezetése. Elszámolások határidőre történő továbbítása. 
7) Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az irányítása alá tartozó nevelő-

oktató munkát segítő az alkalmazottak részére. 
8) Az óvodapedagógusok kötelező továbbképzésének megtervezésében való 

részvétel, az intézményvezetővel történő egyeztetéssel. Az éves beiskolázási terv 
előkészítése nevelőtestületi döntésre.  

9) A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása a nevelő oktató 
munkát közvetlenül segítő alkalmazottak körében, a megtörtént balesetekkel 
kapcsolatos intézkedés a vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

10) A dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatainak nyomon követése, végrehajtásának 
ellenőrzése, mindezért (szabálytalanságok feltárása esetén) anyagi 
felelősségvállalásra javaslattétel.  

11) Elvégzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak teljesítményértékelését, 
minősítését. 

 

E. Hatáskörébe utalt gazdálkodási feladatok:  

1) A pedagógiai programnak megfelelően a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak munkájához szükséges tárgyi feltételekről való gondoskodás, az 
intézményvezetővel történő egyeztetés alapján. 

2) A feladatellátást szolgáló eszközök, tisztítószerek, védőruha, stb. beszerzéseinek 
irányítása. 

3) Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős 
részvétel.  

4) A működés műszaki szükségleteinek jelzése az intézményvezető felé. 
5) A költségvetés elkészítéséhez gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése 

a munkakörében megjelenített feladatok alapján. 
 

F. Hatáskörébe utalt tanügy igazgatási feladatok: 

1) Eleget tesz a munkaköréhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek. 
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2) Átruházott hatáskörében biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, részt vesz 
az ügyiratok selejtezésében. 

3) Részt vesz a gyermekek előjegyzésében. 
4) A munkaköréhez kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs 

kötelezettség betartása az intézményvezető felé. 
5) Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése a vezető utasításainak megfelelően. 

 

G. Ellenőrzési feladatok keretében felügyeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó 
alkalmazottak: 

1) személyi anyagának tartalmát, változás esetén intézkedik a módosításra, anyagok 
csatolására, 

2) munkaidő beosztását, munkafegyelmét, 
3) adminisztrációs tevékenység tartalmát (HACCP), vezetésének helyességét, 
4) munkavégzésének minőségét a beosztottak munkaköri leírásának megfelelően, 
5) az ellenőrzésekről a vonatkozó előírásoknak megfelelően feljegyzést készít. 

 

Jogkörei és hatáskörei: 

1) Döntési hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése, az 
intézményvezetővel történt egyeztetés alapján. 

2) Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére, 
döntési jogköre az irányítása alá tartozó alkalmazottak ügyében. 

3) Képviseleti joga a helyettesítési rend szerint, és az óvodavezető megbízása alapján 
képviseli az intézményt külső szervek előtt. 

4) Kiadmányozási joga: A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb 
beadványokra adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső 
intézkedések, megkeresések, amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem 
tartotta fenn magának, és arra más nem kapott felhatalmazást. 

 

Munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségek, körülmények 

A. Bizalmas információk 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat (dolgozói, gyermeki, 
szülői) csak a szükséges mértékben az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására 
tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként 
megőrizni. 

B. Ellenőrzés foka 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai által megfogalmazott 
célkitűzések, a működési rend betartása alapján végzi.  
Ezen dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely 
területen hiányosságot tapasztal, saját hatáskörben intézkedik, és tájékoztatja a vezetőt. 
Ha jogkörét meghaladja a tapasztaltak, írásos feljegyzés készít és értesíti az 
intézményvezetőt. 
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C. Munkakörülmények 

Az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és Közalkalmazotti Szabályzat 
alapján végzi. Munkájához az intézmény kommunikációs, irodatechnikai és egyéb 
elektronikai berendezései rendelkezésére állnak. 
 

7.7.3. Telephely megbízott  

Felelős:  

• telephelyén a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, 
tevékenységük ellenőrzéséért és értékeléséért, 

• a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért, 

• telephelyén a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
munkaidő nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért, 

• telephelyén a szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért, 

• a telephelyi HACCP rendszer működtetéséért, 

• az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok 
előkészítéséért, 

• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

• a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

• a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

• az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, 

• a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések 
(állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 

• az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért 

• a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő 
alkalmazottak munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és 
takarékos gazdálkodásért, 

• a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért, 

• a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 
 

Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

• a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét 
fenntartani, a szolgálati titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival 
betartatni, 

• megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak szakmai munkáját, 
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• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni, 

• átruházott hatáskörében az óvoda SZMSZ-ében szabályozottak alapján, 
helyettesítési feladatainak és beszámolási kötelezettségének eleget tenni. 

 

Feladatai 

1) A vezetővel egyeztetve szervezi a helyettesítést, ellenőrzi a jelenléti nyilvántartást. 
2) Elkészíti a telephely éves szabadságolási tervét, és ezt egyezteti a vezetővel. 
3) Folyamatosan figyelemmel kíséri, és feljegyzi a kivett szabadságokat, táppénz 

idejét. 
4) A felmerülő eszköz hiány pótlását, javíttatását jelzi a vezetőnek, és ennek 

beszerzésében segítséget nyújt. 
5) Elvégzi a telephelyen a leltározást, selejtezést. Felelős a raktár és az óvoda vagyon 

állományáért s annak megőrzésért, rendben tartásáért. 
6) Segítséget nyújti az óvoda törzskönyvének vezetésében. 
7) A telephelyen felmerülő, gondok, problémák megoldása előtt tájékoztatja a 

vezetőt, s a megoldásról egyeztetnek. 
8) Napi változásokról folyamatosan, időben tájékoztatja a vezetőt vagy óvodatitkárt 

(távollétek, betegségek stb.). 
9) Figyelemmel kíséri a munkaalkalmássági vizsgálatok érvényességét. 
10) Vezeti a védőruha nyilvántartást, ellenőrzi annak alkalmazását. 
11) Technikai dolgozók tevékenységét felügyeli, figyelemmel kíséri, irányítja, ellenőrzi. 
12) A telephely tisztaságáért felelős. 
13) Egyéb feladatok elvégzéséhez a vezető kérésére segítséget nyújt. 
14) A vezető által biztosított információkat mindig időben, pontosan átadja s 

bizalmasan kezeli. 
15) A nyári élet rendjéért, megszervezéséért felelős a telephelyen. 
16) Baleset, tűz-, bombariadó vagy egyéb esemény esetén megteszi a szükséges 

intézkedéseket, a jelentési rendnek eleget tesz az esemény kapcsán. 
17) A hónap utolsó napján havi jelentést ad az óvodatitkárnak (létszámváltozás stb.) 

 

7.7.4. Óvodapedagógus 

Felelős:  

• a pedagógiai szakmai munkájának szakszerű és jogszerű végrehajtásáért,  

• az irányítása alatt tevékenykedő pedagógiai asszisztens, dajkák munkájának 
megszervezéséért, segítéséért, 

• a számára előírt szakmai, munkaügyi, gazdasági dokumentációk naprakész 
vezetéséért,  

• az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, helyi és belső 
szabályzók betartásáért, érvényre juttatásáért, 

• a rábízott gyermekek testi-, lelki fejlődésének biztosításáért, a gyermekbalesetek 
megelőzéséért, 

• a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 
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• a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

• az intézmény tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű és takarékos használatáért, az 
állagmegóvásért, 

• a munkaköréhez tartozó szinten az intézményi külső – és belső kapcsolatok 
működtetéséért, az óvoda képviseletéért, jó hírének megtartásáért, 

• a vele kapcsolatban álló szülői közösség működtetésének segítéséért. 
 

Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

• megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak szakmai munkáját, 

• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul jelezni a közvetlen vezetőjének, 

• átruházott hatáskörében, szóbeli vagy írásbeli megbízás alapján helyettesítési 
feladatot ellátni. 
 

Feladata 

1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése oktatása a 
nevelőtestület által elfogadott és a Városi Képviselőtestület által jóváhagyott 
programban megfogalmazott célok feladatok tükrében. 

2) A nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse. 

3) Nevelő tevékenysége során vegye figyelembe a gyermek 

• egyéni képességét,  

• tehetségét,  

• fejlődésének ütemét,  

• szociokulturális helyzetét, 

• fejlettségét,   

• fogyatékosságát. 
4) Segítse a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, 
5) Segítse a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek 

felzárkóztatását társaihoz. 
6) A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, ezek elsajátításáról meggyőződjön. 
7) Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. A balesetveszély elkerülése és elhárítása 
mindenki számára alapvető feladat. Az óvodában történt legkisebb balesetről, 
orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a vezetőt, távollétében a helyettest. 
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8) A szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt 
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 
érdekében intézkedést tart szükségesnek, a szülő kérdéseire érdemi választ adjon. 

9) A gyermekek személyiségjogát minden körülmény között tiszteletben kell tartani! 
10) Nem lehet a gyermeket: 

• testileg fenyíteni, 

• lelkileg félelembe tartani, 

• kiszolgáltatottságukkal visszaélni! 
Nem szabad: 

• a gyermekekre ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből tőlük megvonni, 

• a gyermekeket a levegőztetésből kihagyni, 

• a csoportból elkülöníteni! 
11) Rendkívüli esemény esetén az előírások, tervek intézkedései, feladatok betartása. 
12) Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, 

munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. 
13) Az esetleges késéről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 

intézmény vezetőjét. 
14) A munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a 

vezető helyettes engedélyével lehet. 
15) Magánjellegű program (orvos, vásárlás) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet 

a vezetőtől távolmaradást kérni. 
16) A szabadság igénylését lehetőleg minimum egy héttel azt megelőzően kell kérni. 

Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után köteles kiadni. 
17) Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése 

előtt 1-2 órával informálni kell a vezető és a közvetlen munkatársat a hiányzásról, 
hogy intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

18) Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni 
nem etikus. A gyerekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat 
bizalmasan kell kezelni. 

19) A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 
pedagógus és az óvoda vezetője adhat. A szülőt csakis a saját gyerekével 
kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 

20) Amennyiben valaki a szülők részéről ajándékozás céljából pénzgyűjtést tapasztal, 
köteles a szülőket megkérni, hogy tevékenységüket ne folytassák. A gyűjtésben 
sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni nem szabad! 

21) A gyerekeket óvónői felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni valós indok 
nélkül nem lehet! 

22) Óvodáskorú gyerek csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat az intézményben, 
reggel is, és zárás előtt is. 

23) Másik felnőtt személynek a gyerekeket átadni csak indokolt esetben, a vezető 
engedélyével lehet (csoport összevonás, értekezlet), ez a szabály az altatási időre 
is vonatkozik. 
A fentiek értelmében óvónőt telefonhoz hívni csak délben, a váltótárs csoportban tartózkodása 
alatt lehetséges. 
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24) Ha a gyerekcsoport elhagyja az óvoda területét (séta, kirándulás alkalmából), az 
óvónő köteles az irodán jelenteni, hogy hova mennek és mikor térnek vissza az 
óvodába. 

 
Az óvodavezető utasítására munkakörét az intézmény bármelyik telephelyén köteles 
elvégezni. 
 

7.7.5. Fejlesztő óvodapedagógus 

Célja: különböző okokból valamely területen, fejlődésben elmaradt gyermekek egyéni - a 
csoportból időlegesen kiemelt - felzárkóztató foglalkoztatása a hátrányok leküzdése 
érdekében. 
 
A csoportvezető óvónővel szorosan együttműködve, vele mellérendelt viszonyban, az 
intézményvezető közvetlen alárendeltségében dolgozik. 
 

Felelős:  

• a pedagógiai szakmai munkájának szakszerű és jogszerű végrehajtásáért,  

• a számára előírt szakmai, munkaügyi, gazdasági dokumentációk naprakész 
vezetéséért,  

• az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, helyi és belső 
szabályzók betartásáért, érvényre juttatásáért, 

• a rábízott gyermekek testi-, lelki fejlődésének biztosításáért, a gyermekbalesetek 
megelőzéséért, 

• a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

• a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

• az intézmény tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű és takarékos használatáért, az 
állagmegóvásért, 

• a munkaköréhez tartozó szinten az intézményi külső – és belső kapcsolatok 
működtetéséért, az óvoda képviseletéért, jó hírének megtartásáért, 

• a vele kapcsolatban álló szülői közösség működtetésének segítéséért. 
 

Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

• a lemaradás okainak felismerésében a differenciált diagnosztika és terápia 
eszközeit ismerni, azokat hatékonyan alkalmazni, 

• megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak szakmai munkáját, 
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• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul jelezni a közvetlen vezetőjének, 

• átruházott hatáskörében, szóbeli vagy írásbeli megbízás alapján helyettesítési 
feladatot ellátni. 

 

Feladata: 

1) Az egyéni fejlesztő munkát végző óvodapedagógus az óvónőkkel együttműködve, 
azok jelzésére a gyermeket kiemelve, a lemaradás okainak, megelőzése, 
felismerése és kezelése. 

2) A differenciált diagnosztika és terápia eszközeinek hatékonyan alkalmazása. 
3) Az év elején hospitálások a csoportokban, ezzel segíteni az óvodapedagógusok 

kiszűrő tevékenységét a fejlesztésre szoruló gyermekek terén. 
4) Az óvónők jelzései alapján meghatározza a részképesség-kieséssel küzdő 

gyermekek körét, és a csoportvezető óvónőkkel együttműködve elkészíti 
foglalkoztatásuk beosztását. 

5) A gyermekeket a kialakított munkarend szerint egyéni felzárkóztatás keretében 
foglalkoztatja. 

6) A gyermekek egyéni képességeinek és sajátosságainak figyelembevételével 
tudatosan megszervezi az egyéni foglalkozás módszereit és eljárásait. 

7) Nyilvántartást vezet az elvégzett napi fejlesztések tartalmáról név megjelölésével. 
8) Az óvodapedagógusokkal közösen végzi az 5 éves gyermekek DIFFER felmérését, 

majd a következő tanév elején a visszamérést.  
9) Javaslatot tesz a gyermek óvodán kívüli vizsgálatával kapcsolatosan és elvégzi az 

ezzel összefüggő adminisztrációt. 
10) SNI gyermekek esetében figyelemmel kíséri a kontroll vizsgálatra jelentkezés 

időpontját. 
11) Munkája során személyes és írásos kapcsolatot tart Kiskunhalason a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a Bács–Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bácskai Szakértői 
Bizottsági Tagintézményével, iskolákkal, logopédussal, gyógypedagógussal. 

12) Kapcsolatot tart a szülőkkel, fogadóórát biztosít, szükség szerint egyéni 
beszélgetést tart, szülői értekezletek során tájékoztatást ad a személyiségi jogok 
figyelembevételével. 

13) Aktívan részt vesz a nevelőtestület szakmai munkájában és az óvoda 
rendezvényein.  

14) Szükség szerint helyettesít, nyári időszakban júniustól szeptemberig 
óvodapedagógusként csoportban dolgozik. 

15) Naprakész feljegyzései alapján tájékoztatást nyújt az egyes gyermekekről az 
óvónőknek, szülőknek, vezetőknek. 

16) Vezető óvónő kérésére segítséget nyújt a gyermekek iskolaérettségének 
megállapításánál. 

17) A nevelőtestület előtt nevelési értekezleten beszámol munkája 
eredményességéről. 

18) Elvégzi azokat az egyéb, szakképesítésével összefüggő feladatokat, amelyeket az 
intézményvezető a feladatkörébe utal. 
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Munkavégzés helye az intézmény székhelye és telephelyei. 

 

7.7.6. A pedagógiai asszisztens  

Munkarendje: 

• Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 
megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon.  

• Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 
jelzi a vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

• Hiányzás esetén a vezető utasítása alapján helyettesít.  

• Munkaidő alatt csak a vezetői (intézményvezető, általános helyettes, telephely 
megbízott) engedélyével hagyhatja el az óvodát, illetve a munkavégzés helyét 
(uszoda, sportcsarnok, színház…).  

• Az intézményvezető utasítására munkakörét bármelyik telephelyen köteles 
elvégezni. 

 

Felelős:  

• a pedagógiai szakmai munkájának szakszerű és jogszerű végrehajtásáért,  

• a számára előírt szakmai, munkaügyi, gazdasági dokumentációk naprakész 
vezetéséért,  

• az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, helyi és belső 
szabályzók betartásáért, érvényre juttatásáért, 

• a rábízott gyermekek testi-, lelki fejlődésének biztosításáért, a gyermekbalesetek 
megelőzéséért, 

• a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

• a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

• az intézmény tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű és takarékos használatáért, az 
állagmegóvásért, 

• a munkaköréhez tartozó szinten az intézményi külső – és belső kapcsolatok 
működtetéséért, az óvoda képviseletéért, jó hírének megtartásáért.  

Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul jelezni a közvetlen vezetőjének, 

• átruházott hatáskörében, szóbeli vagy írásbeli megbízás alapján helyettesítési 
feladatot ellátni. 

 

Feladata szakterületek szerint 
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A. Gondozás és pedagógiai: 

1) A rábízott gyermekek nevelése, oktatása a nevelőtestület által elfogadott és a 
Városi Képviselőtestület által jóváhagyott programban megfogalmazott célok 
feladatok tükrében. 

2) A nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan közvetítse. 

3) A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 
ismereteket átadja, ezek elsajátításáról meggyőződjön. 

4) A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a fürdőszobában 
és az öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvónők útmutatásai 
alapján.  

5) Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít 
az óvónők elvárásainak megfelelően.  

6) Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az 
óvónőkkel együtt kiosztja.  

7) Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel.  
8) Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít 

(orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.)  
9) Külön tornára - előzetes beosztás szerint - a gyermekeket a foglalkozás helyére 

kíséri, vetkőzésben, öltözésben segítséget nyújt a visszakísért csoportnak is.  
10) Az uszodai programok ideje alatt vezetői megbízása alapján a csoportok munkáját 

segíti.  
11) Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, 

tisztálkodásban.  

B. Szervezési feladatok:  

1) A munkavégzés helyén egyezteti a létszámokat, leadja a konyhára.  
2) Megnyitja a jelenléti íveket, havi zárás után lefűzi. A határidők betartásával kezeli 

a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját.  
3) Alkalmanként, vezetői megbízásra kézbesítési feladatokat lát el. 
4) Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.  

C. Együttműködés, kapcsolatok:  

1) Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 
irányítja.  

2) A tudomásra jutott intézményi, pedagógiai információkat titokként kezeli.  
3) A szabályzatokat, megállapodásokat, a munkavégzés helyeként kijelölt csoport 

Szokás és Szabályrendszerét elfogadja, betartja.  
4) Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, 

munkatársait.  
5) Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat gyermeknek, munkatársainak 

egyaránt. Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához.  
6) Közös óvodai programokon csoportoktól függetlenül a gyermekekre azonos 

figyelmet fordít.  
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7) A nevelői, munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz, szakterületével 
kapcsolatban beszámolót tarthat, javaslatot tehet.  

8) Helyettesítési feladatokat lát el vezetői megbízás (szóbeli vagy írásbeli) alapján. 
9) Elvégzi azokat az egyéb, szakképesítésével összefüggő feladatokat, amelyeket az 

intézményvezető a feladatkörébe utal. 
 

7.7.7. Óvodatitkár  

Felelős:  

• a szakmai munkájának szakszerű és jogszerű végrehajtásáért,  

• a számára előírt szakmai, munkaügyi, gazdasági dokumentációk naprakész 
vezetéséért,  

• az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, helyi és belső 
szabályzók betartásáért, érvényre juttatásáért, 

• az intézmény tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű és takarékos használatáért, az 
állagmegóvásért, 

• a munkaköréhez tartozó szinten az intézményi külső – és belső kapcsolatok 
működtetéséért, az óvoda képviseletéért, jó hírének megtartásáért. 

 

Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul jelezni a közvetlen vezetőjének. 

 

Feladata:  

1) Ellátja a munkáltató egységhez tartozó intézmények ügyviteli és gazdasági 
feladatait.  

2) Elvégzi a vagyonkezeléssel kapcsolatos leltár előkészítését és a leltározással és a 
selejtezéssel kapcsolatos adminisztratív teendőket. 

3) A vezető és a helyettesek megbízásai alapján gondoskodik a beszerzésről, 
megrendelésekről, kifizetésekről. 

4) Minden hónapban elkészíti a változásjelentést, a túlórák, helyettesítési díjak 
kimutatását. 

5) Érvényesíti a számlákat, a gazdasági szervezetnél gondoskodik azok kifizetéséről, 
átutalásáról. 

6) Figyelemmel kíséri az óvodák költségvetésének felhasználását, a vezetőt 
tájékoztatja a költségvetés helyzetéről. 

7) Végzi a karbantartással járó feladatokat a vezető és helyettesei megbízásai alapján 
(megrendelés, munkaátvétel, átutalás). 
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8) Beszedi az étkező gyermekek és felnőttek étkezési díját, elvégzi az ezzel járó 
adminisztratív feladatokat. 

9) Az óvodai adminisztrációt folyamatosan végzi, a jelentéseket, jegyzőkönyveket, 
pedagógiai anyagokat legépeli az óvodavezető útmutatása alapján. 

10) Segít a költségvetés elkészítésében. 
11) Leltározási ütemtervet készít, leltározásban részt vesz. 
12) Folyamatosan tájékozódik a megjelenő új, az intézményre vonatkozó 

jogszabályokról (Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny). 
13) Munkáját a kijelölt irodában végzi, telefonügyeletet tart, üzeneteket vesz és 

továbbít. A munka tartalma és jellege függvényében a telephelyek is 
meghatározhatóak a munkavégzés helyeként. 

14) Beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvoda vezetőjének és helyetteseinek. 
15) Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival, a gyermekek egészségi és 

családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 
16) Az óvodát érintő hivatalos ügyben bármely felettes és társadalmi szervvel csak az 

intézményvezető megbízásából tarthat munkakapcsolatot.  
 
Elvégzi azokat a munkakörében nem tartozó, az intézménnyel összefüggő feladatokat, 
amelyeket az óvoda vezetője feladatkörébe utal. 
 

7.7.8. Dajka  

Munkaideje heti 40 óra.  

Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben a 
vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása 
alapján végzi.  

 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával mutasson 
példát az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az 
elfogadás legyen a jellemző. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 
óvodapedagógushoz irányítsa. 

 

Felelős:  

• a szakmai munkájának szakszerű és jogszerű végrehajtásáért,  

• az intézmény tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű és takarékos használatáért, az 
állagmegóvásért, 

• a számára előírt dokumentációk naprakész vezetéséért,  

• az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, helyi és belső 
szabályzók betartásáért, érvényre juttatásáért, 

• a rábízott gyermekek testi-, lelki fejlődésének biztosításáért, a gyermekbalesetek 
megelőzéséért, 

• a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

• a pedagógiai program megvalósításáért. 
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Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

• a tudomásra jutott pedagógiai információkat titokként kezelni, 

• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul jelezni a közvetlen vezetőjének. 

 

Feladata: 

1) A csoportvezető óvónő, gondozónő által meghatározott napirend szerint segít a 
gyerekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 

2) Az óvónő, pedagógiai asszisztens mellett a nevelési tervnek megfelelően 
tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében. 

3) Amikor teendői nem szólítják máshová, a csoportban tartózkodik. 
4) Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek 

kiosztásában, az edények leszedésében, mosogat. 
5) A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtésével lerakja az ágyakat, ágyneműket, 

a gyerekek jelének figyelembevételével. 
6) Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, rendezvényeken, alkalmazotti 

értekezleteken. 
7) A játék - és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik, az óvónő, gondozónő útmutatásait követve. 
8) Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről.  
9) A gyermekeknek - érkezéskor és távozáskor - szükség szerint segít az öltözőben. 
10) Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyerekek 

szokásrendjének alakulását. 
11) A nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 
12) Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 
13) Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre készen álljon. 
14) Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 

jelezze, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a 
házban levő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, bölcsődét. 

15) Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. 
16) A portalanítást mindennap elvégzi. 
17) Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokban a vezető, az óvónő, a gondozónő útmutatásai alapján részt vesz. 
18) Séták, kirándulások alkalmával segít a gyermekcsoport kíséretében, felügyelve a 

biztonságos közlekedésre. 
19) A baleseti veszélyforrásokra figyel, azokat haladéktalanul jelenti a vezetőnek. 
20) A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik, a 

rábízott növények, állatok gondozásában részt vesz. 
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21) A napközben megbetegedett gyermeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem 
jön. 

22) Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja, elvégzi a napi, 
heti, havi takarítási, fertőtlenítési feladatokat. A játékeszközöket tisztán tartja, a 
csoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. 

23) A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 
24) Az óvodavezető utasítására munkakörét bármelyik telephelyen köteles elvégezni. 

 

A munkaköri leírást az intézményvezető - munkakörébe tartozó más feladatok kijelölésével - bármikor 
egyoldalúan módosíthatja. Szükség esetén szóban is elrendelheti a munkaköri leírásban meg nem jelölt 
feladatok elvégzését és helyét (telephelyet). 
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7.7.9. Udvaros-karbantartó 

Munkarend Teljes munkaidős Részmunkaidős 

Napi 8 óra 4 óra 

Heti 40 óra 20 óra 

Munkaidő 06.00 – 14.00 óráig 06.00 – 10.00 óráig 

 

Téli időszakban, illetve eseti jelleggel, ha a körülmények indokolják munkaidejének kezdése és befejezése 
változtatható, de úgy kell beosztani, hogy annak túlóra kihatása ne legyen. Erre vonatkozóan az 
intézményvezető ad utasítást, illetve a dolgozó is megfelelő indok alapján kezdeményezheti, ebben az 
esetben is szükséges az illetékes vezető jóváhagyása. 

Felelős:  

• a szakmai munkájának szakszerű és jogszerű végrehajtásáért,  

• az intézmény tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű és takarékos használatáért, az 
állagmegóvásért, 

• az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, helyi és belső 
szabályzók betartásáért, érvényre juttatásáért. 

 

Köteles: 

• munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek 
alkalmazásával végezni, 

• a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe 
tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni, 

• a rendkívüli esemény esetén az azonnali intézkedéseket megtenni, majd 
haladéktalanul jelezni a közvetlen vezetőjének. 

 

Feladata: 

 

1) Az óvodák udvarának, utcarészének és kertjének gondozása. 
2) A gyermekek játszóhomokjának felásása naponta és az udvar rendben tartása az 

időjárás figyelembe vételével (locsol, söpör, csúszás ellen felszór). 
3) Az intézmény épületgépészeti berendezéseit figyelemmel kíséri, azokat 

rendszeresen ellenőrzi, karbantartja. 
4) Szakmai felkészültségét nem meghaladó javításokat elvégzi. A javításhoz szükséges 

anyagokat előzetesen a vezetővel megbeszélve megvásárolja. 
5) Felkészültségét meghaladó, szakképesítést igénylő javítások, átalakítások 

szükségességét jelzi a vezetőnek, javaslatot tesz a hiba elhárítására. A kiérkező 
szakembereket kíséri, munkaterületet biztosítja. 

6) Tűzoltó készülékeket negyedévente ellenőrzi, az egyéb balesetbiztonsági és 
megelőzési eszközök működését figyelemmel kíséri. 

7) Fokozottan vigyáz a baleset megelőzés céljában testi épségére. 
8) Egyedi esetekben vezetői utasításra kézbesítési feladatok lát el. 
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9) Az intézményvezető utasítására munkakörét bármelyik telephelyen köteles 
elvégezni. 

 

8. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 

Az óvodavezető, a helyettesek és a telephely megbízott az ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásban rögzített 
munkamegosztás alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése 
érdekében ellenőrzik, értékelik a közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési ütemterv az éves 
munkatervben jelenik meg, amit havonta pontosítani kell ellenőrzés pontos idejének, a csoport és az 
ellenőrzött téma meghatározásával. Ez alól kivételt képeznek a be nem jelentett, spontán ellenőrzések. 

 
Az ellenőrzés kiterjed: 

• a munkakörökkel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, dokumentálására 
és minőségére, 

• a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 
 

Az ellenőrzés fajtái: 

• tervszerű, előre meghatározott szempont szerinti ellenőrzés, 

• spontán, alkalomszerű ellenőrzés. 
 
Az alkalomszerű ellenőrzés tárgya lehet: 

• a napi problémák feltárása, megoldása, 

• a napi felkészültség felmérése. 
 
Alkalomszerű ellenőrzést kezdeményezhet:  

• általános helyettes vagy telephelymegbízott,  

• szakmai munkaközösség, 

• szülői munkaközösség, 

• intézményvezető egyéni döntése. 
 
Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.  

Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a 
nevelési év során. Az ellenőrzésbe bevonhatja az általános helyettest, tagóvoda vezetőt, 
szakmai munkaközösség vezetőt.  

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni, az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel 
ismertetni kell. (Belső Ellenőrzési szabályzat, 3. sz. melléklet.) 

Ellenőrzést minden esetben dokumentálni kell, melynek tartalma: 

• pontos ideje, helye, 

• tárgya, 

• ellenőrzést végrehajtó/k és az ellenőrzött személy neve, munkaköre, 

• megállapításokat, 

• feltárt hibák, hiányosságok, 

• intézkedések, 

• vezető, illetve ellenőrzött felé javaslatok. 
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9. Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 

Elbírálási szempontok:  

• Óvodapedagógus nevelő munkáját, a gyermekekre irányította, tudatos 
tevékenységét kimagaslóan végzi. 

• Hivatástudattal rendelkezik-e, s azt kiemelkedően lehet-e érzékelni 
viselkedésében, munkájához való viszonyában.  

• Pályázatok írásában aktívan és folyamatosan részt vesz-e. 

• Figyelemmel kíséri-e a lehetőségeket az intézmény előtt álló lehetőségeket, azok 
felfedése esetén tesz-e javaslatot, a kivitelezésben mennyire vállal-e feladatot.  

• Differenciált egyéni bánásmód alkalmazását érvényesíti-e, mind a 
tehetséggondozásban, mind a felzárkóztatásban.  

• Az új óvodapedagógiai irányzatok és programok iránt fogékony, új elfogadására 
képes-e. 

• Szülőkkel való olyan kapcsolatok kialakítása, amely elősegíti a pozitív 
együttműködést óvodai közösségen belül. 

 
Szakmai és magatartásbeli szempontok, az óvodapedagógus minőségi munkájának 
alapvető tényezői: 

• Gyermekközpontú pedagógiai szemléletmód. 

• Kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat a gyermekekkel, szülőkkel, 
munkatársakkal. 

• Magas fokú tolerancia és empátia készség.  

• Szakmai igényesség, folyamatos önképzés, tájékozottság a különféle 
szakirodalmakban.  

• Szakmai -, módszertani segédanyagok összeállítása, saját eszköz készítése, szakmai 
anyagok publikálása. 

• Rendszeres részvétel a továbbképzéseken.  

• Emberi és szakmai segítségnyújtás az arra rászoruló szülők és munkatársak 
részére.  

 
Minőségi munkának szerves kiegészítője a többletmunka vállalása, mint 

• Nehezen kezelhető gyermekkel kapcsolatos nevelési feladatok vállalása, aktív 
közreműködés pályázatokban.  

• Bemutató foglalkozások vállalása, a gyermekek óvodán kívüli tevékenységében 
aktív részvétel (úszás, színház, stb.) 

 

10. Az óvodai hagyományok ápolása 

10.1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

Óvodáink közös ünnepei: 

• Őszi vásár, szüreti mulatság, táncház 
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• Télűző, tavaszhívó ünnepünk a farsang 

• Pünkösd 

• Gyermeknap 

• Búcsúzó 

• Mikulás 

• Lucázás 

• Adventi készülődés 

• Komatál küldés 
 
Csoporton belüli ünnepek: 

• Március 15. 

• Húsvét 

• Anyák napja 

• Gyerekek születés és névnapjai 

• Beteg társaiknak rajzok küldése 
 

10.2. Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok 

• Nevelési értekezletek 

• Szakmai napok szervezése 

• Házi bemutatók szervezése 

• Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

• Dajkák képzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról  

• Pályakezdők, illetve újonnan belépő dolgozók bemutatása, segítése 

• Távozó, nyugdíjba menő búcsúztatása  

• Név- és születésnapok összevont megünneplése 

11. A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartásának rendszere 

• A szülők az óvodában jogaik és kötelezettségeik teljesítésének érdekében közösséget hozhatnak 
létre. 

• A Szülői Közösség működési rendjéről saját maga dönt. A szülők képviselőjével az 
az óvodapedagógusok tartanak kapcsolatot. Évente egy alkalommal a szülői 
választmányt az intézményvezető hívja össze és tájékoztatja az intézmény 
munkájáról és feladatairól.  

• A csoportok Szülői Közösségének tevékenységét a csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok segítik.  

• Véleményeiket, állásfoglalásukat, javaslataikat az Szülői Közösség Elnöke vagy 
óvónők közvetítésével juttatják el a vezetői szintre.  

 
A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására az alábbi 
esetekben nyílik lehetőség:  

• nyíltnapok, játszó- és munkadélutánok 

• családlátogatások 

• fogadóórák 
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• szülői értekezletek 

• nyilvános ünnepélyek 

• faliújságra kifüggesztetett információk (foglalkozások anyag, óvodai hírek) 

• Hírlevél (évente vagy eseti jelleggel megjelenő óvodai kiadvány) 

• szülők képviseletének részvétele a nevelési értekezleteken 

• gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül  

• óvodai rendezvények során (kirándulás, séta, jeles napok stb.) 
 

12. Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás rendje 

• Az intézményvezető rendszeres kapcsolatot tart fenn a bölcsőde vezetőjével és az 
általános iskolák igazgatóival, illetőleg az érintett alkalmazottakkal.  

• Megállapodás alapján az óvoda részt vesz a város éves közművelődési 
programjának kidolgozásában, az óvodáskorú gyermekek részére szervezendő 
programajánlattal.  

• Az óvoda a mindenkori – gyermek- és ifjúságvédelmi felelősön, óvodavezetőn 
keresztül kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Szociális 
Osztályával, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Központtal, Pedagógiai 
Szakszolgálat. Szükség szerint személyesen vagy írásban történik a megkeresés.  

• A védőnő az óvoda orvosával konzultálva végzi a gyermekek egészségi állapotának 
vizsgálatát a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint végzi a 
csoportvezető óvónők segítségével, betegség esetén intézkedik a gyermek további 
kivizsgálásáról.  

 

13. Egyéb rendelkezések 

Védőruha: 
• Az intézmény a közalkalmazott részére költségvetési előirányzata terhére védőruhát biztosít. A 

védőruha juttatásra jogosító munkaköröket az egyes ruha fajtákat, a kihordási időket, egyéb 
feltételeket a mindenkori hatályos, a témára vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

• Egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók számára minden olyan esetben, amikor az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés műszaki, szervezési intézkedésekkel 
nem valósítható meg. 

• Az intézményvezető feladata ezzel kapcsolatban, hogy gondoskodjon a munkahelyi kockázat 
felmérésének elkészítéséről, a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyek és ártalmak elleni 
védekezés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről, illetve ellenőrizze a biztonságos 
munkavégzés feltételeinek teljesülését.  

 
Étkezési hozzájárulás: 

• Az intézmény valamennyi dolgozója jogosult térítési díj ellenében az étkezést 
igénybe venni. Munkából távol lévő dolgozó (táppénz, szabadság) az étkezést 
nem veheti igénybe.  

 
Dohányzás és szeszes ital fogyasztásának tilalma: 

• A törvényi szabályozásnak megfelelően az intézmény területén és telephelyein, 
valamint attól, a jogszabályban meghatározott távolságban dohányozni TILOS! 
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• Az intézmény területén, a telephelyein munkaidőben, illetve azon kívül, ha 
gyermek tartózkodik az intézményben, alkoholt fogyasztani tilos. 

 
Mobiltelefon használata: 

• A dolgozó mobiltelefonját a csoportban nem használhatja, köteles néma 
üzemmódban tartani. 

• A telefonálás tilalma vonatkozik a gyermekekkek való udvari tartózkodás idejére is. 

• A teljes munkalidő alatt csak indokolt esetben használhatja mobilját a dolgozó 
gyermekcsoporton kívül. 

 

14. Záró rendelkezések 

Az SZMSZ-t az óvoda nevelőtestülete fogadja el, a Szülői Szervezet véleményezi, a 
fenntartó egyetértését nyilvánítja.  

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni: 

• az óvoda alkalmazotti körével, 

• azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, esetleg használják helyiségeit. 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartását az óvoda valamennyi alkalmazottjára 
kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében rendelkezhet.  

Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  

 

15. Mellékletek 

1) A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 
2) Ügyviteli és iratkezelési szabályzat és irattári terv 
3) Belső ellenőrzési Szabályzat 
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Legitimáció 
 

a Százszorszép Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának és mellékletei 
módosításának elfogadása tárgyában 

 
 
 
Nevelőtestület elfogadta, jóváhagyásra javasolta: 2016. ……………………. hó …. nap 
 
 
 

Rambaláné Kovács Tímea 
általános helyettes 

 Halász Péterné 
általános helyettes 

 Kissné Papp Edit 
telephelymegbízott 

 

 
 
A Szülői Szervezet elfogadta, jóváhagyásra javasolta: 2016. ……………………. hó …. nap 

 
 
 

Szülői Közösség 
képviseletében 

 Szülői Közösség 
képviseletében 

 
 
 
A Fenntartó egyetértését nyilvánította és jóváhagyta: 2016. ……………………. hó …. nap 
 
 
 

   
Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 
képviseletében 

 
 
 
A fentiek alapján hatályos: 2016. ……………………. hó …. naptól 

visszavonásig. 
 
Egyben hatálytalanítja a 2016. január 21-én legimitált, ………………. / 2016. számú 
intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatot. 



 

 

1. számú melléklet 

Általános szabályok 
a nevelőtestület működése tárgyában 

 
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogköre: 

• A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezleteket tart, 
melyet az óvoda munkatervében meghatározott időponttal az óvodavezetője hív 
össze.  

• Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi 
kezdeményezéséhez a pedagógusok 1/3-ának aláírása, valamint az ok megjelölése 
szükséges, melyet a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni.  

 
A nevelőtestületi értekezletek előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
rendelkezések. 

• Nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő.  

• A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a  
o Nevelési program 
o SZMSZ 
o Házirend 
o Munkaterv 
o az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés  
o a beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. 

 
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni az egyetértési, 
illetve véleményezési jogot gyakorló Szülői Közösség képviselőjét.  

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség 
keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el.  

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők 

• A jegyzőkönyvet az óvodatitkár vezeti. 

• A jegyzőkönyv hitelesítésére a nevelőtestület két tagot választ. 

• Az értekezletet követő 3 munkanapon belül el kell készíteni a jegyzőkönyvet.  

• Az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.  

• Csatolni kell mellé a jelenléti ívet.  
 
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 
nevelőtestület 2/3-ának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez 
az óvodában dolgozók 2/3-ának jelenléte szükséges.  

A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek a 
közalkalmazotti jogviszonya szünetel, amennyiben meghívás ellenében nem jelenik meg.  

Az intézmény vezetésére vonatkozó program támogatásáról (vagy elutasításáról) a 
nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza.  



 

 

2. számú melléklet 

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

Telefon/Fax:77/422430  
OM azonosító: 027567, Adószám: 15541572-1-03 

  

 
 

Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat 
 
A Százszorszép Óvodák ügyvitelével és iratkezelésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak 
szerint szabályozom: 
 

1. Az intézmény ügyvitelének rendje 
 

1.1. Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak 
 
a. Ügykör, azon ügyek összessége, mely az óvoda életéhez, tevékenységéhez, 

illetve az óvoda tevékenységében közreműködő személyekhez kapcsolódik.  
Az ügykörben dolgozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által 
kijelölt óvodai dolgozónak kell gondoskodni. 
 
Az óvoda főbb ügykörei: 

• Vezetési ügykör  

• Igazgatási ügykör 

• Nevelési, oktatási ügykör 

• Gazdasági ügykör 

• Személyi dolgozók ügyköre 

• Óvodás gyermek ügyköre 

• Egyéb ügykör 
 

b. Ügyvitel: az óvoda hivatalos ügyeinek intézésében kifejtett tevékenység. 
 

1.2. Az ügyvitel és az iratkezelés irányítása felügyelete 
 

Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, 
intézését, az ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az 
intézmény vezetője, valamint az általa kijelölt vezető helyettesek felügyelik, 
irányítják az alábbiak szerint.  
 
 



 

 

a. Intézményvezető 

• Elkészíti és kiadja az óvoda ügyviteli és iratkezelési szabályzatát 

• Jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására 

• Jogosult kiadványozni 

• Kijelöli az iratok ügyintézőit 

• Meghatározza az iratok selejtezésének a levéltárba küldésének évét 
 

b. Általános helyettes 

• Ellenőrzi, hogy az óvodában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és 
az iratkezelési szabályok előírásai szerint történjen. 

• Figyelemmel kíséri a jogszabályok változását és a módosításra felhívja a 
vezető figyelmét. 

• A vezető távollétében jogosult az óvodában érkező küldemények 
felbontására. 

• Jogosult a kiadványozásra, kijelöli az ügyiratok ügyintézőit. 

• Irányítja és ellenőrzi az óvodatitkár munkáját.  

• Előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári 
átadását.  

 
1.3. Az ügyvitel és az ügyintézés személyi feltételei 
 

Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezési, 
intézése, az ügyeket kísérő iratkezelés, az alábbiak feladata: 
 
a. Óvodatitkár 

• Köteles a munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az 
iratkezelési szabályzat előírásai alapján végezni. 

• Köteles a hivatali titkot megőrizni.  
 
Feladata: 

• Küldemények átvétele, felbontása (ha ezt a vezető munkakörébe utalja). 

• Az elintézett ügyek iktatása. 

• Határidős iratok kezelése és nyilvántartása. 

• Kiadványok továbbítása, postázása, kézbesítése. 

• Az irattár kezelése, rendezése. 

• Az irattári jegyzék készítése. 

• Közreműködik az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

• Küldemények postázása, kézbesítése. 
 

1.4. Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok: 
 

a. Az óvodavezető a küldeménnyel kapcsolatosan ügyintézőt jelöl ki. 
b. Meghatározza az elintézés határidejét. 
c. Az elintézés történhet személyesen vagy telefonon. 
d. Az ügyirat elintézése után az ügyintéző köteles visszajuttatni az 

óvodatitkárnak.  



 

 

e. Az elintézett ügyirat az iktatóba kerül a megválaszolt levéllel együtt.  
 
 

1.5. Felvilágosítás hivatali ügyekben. 
 

a. Az óvoda ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az 
intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt dolgozó adhat.  

b. Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés 
alapján lehet kiadni, rendelkezésre bocsátani.  

c. Az óvodaügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni 
kell arra, hogy a személyiségjogok, valamint az adatvédelmi törvény 
rendelkezései ne sérüljenek.  

 
1.6. Az óvodai bélyegzők használata.  
 

a. Az óvoda hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az óvodavezető 
adhat engedélyt. 

b. A tönkrement, elavult bélyegzőt az óvodavezető felügyelete mellett meg 
kell semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

c. A bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni és az elvesztést 
az óvodavezetőnek közleményben közzé kell tenni. 

d. A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.  
A nyilvántartásnak tartalmazni kell: 

• a bélyegző sorszámát 

• a bélyegző lenyomatát 

• használatra jogosult személy nevét, beosztását 

• a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét 

• a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást 

• a „Megjegyzés” rovatban minden változást vezetni kell. 
e. A bélyegző nyilvántartásáért az óvodavezető által kijelölt dolgozó a felelős.  
 

2. Az iktatás 
 

2.1. Az óvoda iktatás rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az 
óvodavezető által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni. 

2.2. Az iktatás a beérkezésnek, illetve a keletkezésnek sorrendjében történik. 

2.3. Iktatni kell: az óvodába érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 

2.4. Iktatáskor az iratot el kell látni az iktatás dátumával, az iktatókönyv 
sorszámával, az iktatókönyvbe be kell jegyezni az iktatás idejét, beküldő 
nevét, az ügy tárgyát. 

2.5. Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban 
naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapján iktatókönyvet, a 
felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszám 
feltüntetésével, a körbélyegző lenyomatával, az óvodavezető aláírásával le kell 
zárni.  



 

 

2.6. Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad.  

2.7. Téves iktatás esetén „Téves” bejegyzéssel érvényteleníteni kell. Az 
érvénytelenített iktatószámot újból nem szabad felhasználni 

2.8. Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni. 

2.9. Ha az ügyben az óvoda iktatott már, azt az iktatóba csatolni kell az utóbb 
beérkezett irathoz és ezeket együtt az alapszámon kell kezelni.  

 
3. Az irattározás rendje 
 

3.1. Az elintézett iratokat az óvodatitkárnak haladéktalanul el kell helyezni az 
irattárba. 

3.2. Az irattárban csak olyan iratokat szabad elhelyezni, amelynek kiadványi 
továbbításra kerültek a címzettekhez és további ügyintézést nem igényel.  

3.3. Az óvoda három évnél nem régebbi iratait a kézi iktatóba kell kezelni. A kézi 
irattárba az iratokat évente és ezen belül az iktatószámok sorrendjében kell 
őrizni.  

3.4. Három év után az ügyiratokat az irattárba kell helyezni az irattározási terv 
tételszámai szerint történő csoportosításban. 

3.5. Az irattárban kezelt iratokról másolatot csak a vezető engedélyével lehet 
kiadni.  

 
4. Az iratok selejtezése, levéltári átadása 
 

4.1. Az irattári anyagot öt évenként egyszer a selejtezés szempontjából felül kell 
vizsgálni, és ki kell választani azokat az iratokat, melyeknek őrzési ideje az 
irattározási terv szerint lejárt. 

4.2. Az iratselejtezés időpontjáról a levéltárat 30 nappal előbb értesíteni kell 
írásban. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg a 
bejelentéstől számított 30 nap letelte után kezdődhet meg.  

4.3. Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell 
felvenni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:  

• hol és mikor készült a jegyzőkönyv 

• mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés 

• mely tételek kerülnek selejtezésre, illetőleg a tételekből megy iratok 
lettek visszatartva, kik végzik és ellenőrzik a selejtezést.  

 
4.4. A selejtezési jegyzőkönyvet két példányban meg kell küldeni a levéltárnak. A 

kiselejtezett iratok megsemmisítésére csak a levéltárnak visszaküldött 
jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerülhet sor.  

4.5. A ki nem selejtezett iratokat ötven év után az illetékes irattárnak kell átadni.  
 



 

 

Óvodák irattári terve 
 
 

Irattári 
tételszám 

Ügykör megnevezése Őrzési idő (év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 
1./ Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés Nem selejtezhető 

2./ Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

3./ Személyzeti bér és munkaügy 50 

4./ Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 
baleseti jegyzőkönyvek 

10 

5./ Fenntartói irányítás 10 

6./ Szakmai ellenőrzés 10 

7./ Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8./ Belső szabályzat 10 

9./ Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

10./ Panaszügyek 5 

Nevelési – oktatási ügyek 
11./ Nevelési – oktatási kísérletek, újítások 10 

12./ Törzslapok, beírási naplók Nem selejtezhetők 

13./ Felvétel, átvétel 20 

14./ Naplók 5 

15./ Szülői Közösség, Óvodaszék szervezése, működése 5 

16./ Szaktanácsadó, szakértői vélemények, javaslatok és 
ajánlások 

5 

17./ Gyakorlati képzés tervezése 5 

18./ Gyermek és ifjúságvédelem 3 

Gazdasági ügyek 
19./ Ingatlan-nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épület 

tervrajzok, helyszínrajzok, használatba vételi 
engedélyek 

Határidő nélküli 

20./ Társadalombiztosítás 50 

21./ Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, 
vagyonnyilvántartás, selejtezés 

10 

22./ Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, 
könyvelési bizonylatok  

5 

23./ A gyermek ellátása, juttatásai, térítési díjak 5 
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Belső Ellenőrzési Szabályzat 
Óvoda működésének ellenőrzésére és végrehajtására 

 
Az alábbi óvodavezetői utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat 

mellékleteként.  
 

1. Az ellenőrzés célja, típusai és fő területei 
1.1. A belső ellenőrzés célja 
A belső ellenőrzés ténymegállapító és értékelő tevékenység, amely magában foglalja a 
tényleges állapot összehasonlítását a szükséges állapottal, a különbségek észlelését, valamint 
a következtetések levonását. 
A belső ellenőrzés célja, hogy: 

� Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 
információt az intézményben folyó oktató és nevelő munka tartalmáról és annak 
színvonaláról. 

� Jelezze a pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, valamint a vezetők számára a 
pedagógiai, gazdasági é s jogi követelményektől való eltérést, tárja fel a 
szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat.  

� Segítse a vezetői irányítást: a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 
intézmény törvényes működését.  

� Megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. 
� Vizsgálja az intézményi vagyon védelmét a takarékosság érvényesítését.  

 
1.2. Az ellenőrzés típusai 
Az ellenőrzésnek különböző típusai vannak. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet átfogó 
vizsgálat, célellenőrzés, témavizsgálat és utóellenőrzés. 
Az átfogó ellenőrzés az adott konkrét tevékenység egészére irányul, átfogó módon értékeli a 
pedagógiai vagy a gazdálkodási feladatok végrehajtását, illetve azok összhangját. 
 
A célellenőrzés egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma 
feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. 
A témaellenőrzés azonos időben, több érintettnél ugyanazon témára irányuló, összehangolt 
összehasonlító vizsgálat. Célja, hogy általánosítható következtetéseket lehessen levonni és 
ennek megfelelő intézkedéseket lehessen hozni. 
Az utóellenőrzés egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések 
végrehajtására, illetve az eredmények felülvizsgálatára irányul. 
 
1.3. A belső ellenőrzés fő területei 
A pedagógiai tevékenység területének ellenőrzése során kiemelkedő feladatok az alábbiak: 



 

 

� A pedagógiai program oktatási és nevelési feladatainak végrehajtása. 
� A tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 

tevékenységének vizsgálata. 
� A nevelői és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a 

követelményekhez, ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani 
felkészültségének vizsgálata. 

� A gyermekek fejlődésével, magatartásával kapcsolatot megfigyelések értékelése.  
 

A gazdálkodási tevékenység területének ellenőrzése során kiemelkedő feladatok az alábbiak: 
� Az oktató-nevelő munka gazdasági és műszaki hátterének tárgyi feltételrendszerének 

biztosítása. 
� Létszám-, és bérgazdálkodás a közalkalmazottak foglalkoztatásának, 

munkakörülményeinek, ösztönzési rendszerének vizsgálata. 
� Készlet-, és energiagazdálkodás, a beszerzések és felhasználások összhangjának, a 

takarékossági intézkedések megvalósításának vizsgálata. 
� Érdekeltségi rendszer, a költségkímélő eljárások és a jutalmazási rendszer 

összefüggéseinek áttekintése.  
� Vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök 

kialakításának vizsgálata.  
 

2. A belső ellenőrzés rendszere 
 
2.1. A vezetői ellenőrzés 
A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része. Valamennyi vezető beosztású alkalmazott 
alapvető feladata az irányítása alatt működő pedagógiai és gazdasági terület munkájának 
folyamatos ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének 
megfelelően megosztottan történik. 
Az intézményvezető, a vezető helyettesek, a telephelyvezetők vizsgálatainak le kell fedniük a 
teljes intézményi működés ellenőrzését.  
 
2.2. Az ellenőrzési ütemterv 
Az ellenőrzési ütemterv összeállításánál figyelembe kell venni az ellenőrzési igényeket, 
különös tekintettel a magasabb rendű jogszabályok előírásaira, az intézmény fenntartójának 
elvárásaira, jelen belső ellenőrzési szabályzat előírásaira, valamint az intézményvezető 
igényeire. 



 

 

Az ellenőrzési ütemterv konkrét feladatai: 
� Az összetartozó (kapcsolódó) feladatokat együtt kell kezelni. 
� El kell végezni a szükséges és a lehetséges rangsorolásokat és az esetleges 

szelektálásokat. 
� Meg kell állapítani, hogy az ellenőrzéseket milyen formában célszerű végrehajtani.  
� Fel kell mérni az egyes feladatok munkaigényességét. 
� Meg kell határozni a végrehajtás legcélszerűbb időzítését. 
� Ki kell jelölni az ellenőrzési feladatok felelőseit.  

 
2.3. Ellenőrzés előkészítése 
Az ellenőrzés előkészítése az ellenőrzést végzők feladata. 
Az ellenőrzés előkészítése során el kell végezni: 

� A feladatok és szempontok, illetve a prioritások meghatározását. 
� Az ellenőrzés céljainak eléréséhez szükséges szervezési és végrehajtási feltételek 

biztosítását.  
 

Az ellenőrzés előkészítésének információs bázisaként szolgálnak: 
� A korábbi ellenőrzési tapasztalatok. 
� Pedagógiai és tanügy-igazgatási tárgyú statisztikák, jelentések. 
� A gazdasági tárgyú beszámolók, költségvetések. 

 

3. Az ellenőrzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 
3.1. Az intézményvezető jogállása 
Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga 
kiterjed az intézmény összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes 
intézményi működésre. A köznevelési intézmény felelős vezetőjének feladata, hogy a belső 
ellenőrzési rendszer tárgyi és személyi feltételeit és határidőket adjon az éves ellenőrzési 
munkaterv és az ellenőrzési programok összeállítására és megtartsa az értékelő (realizáló) 
megbeszéléseket. Ezen túlmenően meg kell követelnie a belső ellenőrzési rendszer hatékony 
működését és el kell rendelnie a következetes számonkérést és intézkedéseket.  
 
3.2. Az ellenőrző személyek jogai 
Az ellenőrzést végzők jogosultságai az alábbiak: 

� Beléphet az ellenőrzött egység bármely helyiségébe, és betekinthet az ellenőrzött 
egység bármely iratába, okmányába, szekrényébe és íróasztalának fiókjába. 

� Felvilágosítást (nyilatkozatot) kérhet az ellenőrzött egység bármely munkavállalójától 
szóban vagy írásban, vagy azonnal, vagy megadott határidőre. 

 
3.3. Az ellenőrző személyek kötelezettségei 
Az ellenőrzést végzők kötelezettségei az alábbiak: 

� Köteles bejelenteni az ellenőrzöttnek a helyszíni ellenőrzést, annak megkezdését 
megelőzően, amennyiben a bejelentés nem veszélyezteti az ellenőrzés céljának 
megvalósulását. 

� Tárgyilagosan kell értékelnie a feltárt tények alapján a kialakult helyzetet, felelős a 
megállapításai helytállóságáért és megalapozottságáért. 

 
� Titoktartás vonatkozik rá a hivatalból tudomására jutott adatok, információk 

tekintetében. 



 

 

� Ismertetni kell megállapításait az ellenőrzött személlyel és a vonatkozó részeket 
azokkal, akiknek személyes felelősségét név szerint megállapította. 

 
3.4. Az ellenőrzött személyek jogai és kötelességei 
Az ellenőrzött személyek jogai a következők: 

� Meggyőződhetnek az ellenőrzés jogszerűségéről. 
� Megismerhetik az ellenőrzésnek a tevékenységükkel kapcsolatos megállapításait. 
� Kifejthetik észrevételeiket és azokra valamilyen formában választ kaphatnak. 

 
Az ellenőrzött személyek kötelességei az alábbiak: 

� Biztosítsák az ellenőrzést végzők részére az ellenőrzés zavartalan lebonyolításának 
minden feltételét. 

� Működjenek együtt az ellenőrzőkkel, a feltett kérdésekre a valóságnak megfelelően 
nyilatkozzanak. 

� Tegyék meg haladéktalanul vagy a meghatározott határidőre – az ellenőrzés 
megállapítási alapján – a saját hatáskörükben tartozó intézkedéseket és erről 
megfelelően adjanak számot. 

 

4. A vezető helyettes, és munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladatai 
 
4.1. A vezető helyettes, ellenőrzése 
A vezető helyettes, ellenőrzési területe kiterjed teljes hatáskörükre, különösen az alábbiakra: 

� Az oktatási, nevelési dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásokban 
foglaltak betartására. 

� Az intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések, az 
adminisztráció pontos vezetésére. 

� A nevelő-oktató munkával kapcsolatos határidők betartására. 
 
� A Ped. Program követelmények megvalósítására. 
� A gyermek és ifjúságvédelmi munkára. 
� A pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, az intézményi tulajdont 

károsító eseményekre. 
 
4.2. A munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladatai 
Az intézmény szakmai munkaközösség-vezetői, mint középvezetők teljes ellenőrzési 
jogkörrel rendelkeznek a munkaközösség tagjai felett. 
A munkaközösség vezetője felelős a munkaközösségi tagok munkájának megszervezéséért, 
munkájuk szakmai, tantárgy-pedagógia irányításáért és ellenőrzéséért: 

� A munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas elvégzéséért. 
 
 
230/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja 5/2014. Kth. számú 
határozatát és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján az 5. számú országgyűlési egyéni választókerületben az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
Póttag:  

1. dr. Paic-Karsai Dóra (6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 34.) 
2. dr. Csala Mónika (6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 3.) 

 



 

 

231/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás 
megkötésére és annak aláírására. 
 

Melléklet a 231/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
Mely létrejött egyrészről 
Név: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám 
Törzskönyvi azonosító: 724902 
Adószám: 15724904-2-03 
Képviselő neve: Fülöp Róbert polgármester 
KSH statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
Másrészről 
Név: Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/A. szám 
Nyilvántartási száma: 03-01-993 
Adószám: 18345753-1-03 
Képviselő neve: Jekő Attila elnök 
Bejegyző határozat száma: 03-Pk.60123/1994 
(a továbbiakban: Egyesület) 
(a felek együttes említése esetén a továbbiakban: Szerződő Felek) 
 
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat jelen együttműködési 

megállapodás alapján 2017. január 1. napjától – figyelemmel az Önkormányzat 
likviditásának folyamatos felülvizsgálatára - határozatlan időtartamra évente összesen 
10.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt az Egyesület Versenyúszó Szakosztálya részére. 

2. A fentiekben nevesített 10.000.000,- Ft összegű támogatást az Önkormányzat az alábbiak 
szerint osztja meg. Az Önkormányzat az Egyesület Versenyúszó Szakosztálya működési 
költségeinek támogatására 2.747.000,- Ft összeget két egyenlő részletben úgy fizet meg, 
hogy 1.373.500,- Ft-ot minden tárgyév április 15. napjáig és további 1.373.500,- Ft-ot 
minden tárgyév október 15. napjáig az Egyesület bakszámlájára történő utalással teljesít. 
Az Önkormányzat az Egyesület Versenyúszó Szakosztálya uszodahasználati díjának 
támogatására 2.500.000,- Ft összeget úgy fizet meg, hogy azt minden tárgyév április 15. 
napjáig a Halasthermál Kft. Termálfürdő, Uszoda, Strand és Kemping (6400 
Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám, képviseli: Hugyecz Sándor ügyvezető) 
részére történő utalással teljesíti. Az Önkormányzat továbbá azzal támogatja az Egyesület 
Versenyszó Szakosztályát, hogy a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete (a 
továbbiakban: KIGSZ) állományában lévő úszóedző munkabérére és az ahhoz 
kapcsolódó járulékokra együttesen 4.753.000,- Ft összeget fordít. Ezen utóbbi összeget az 
Önkormányzat a KIGSZ részére fizeti meg. 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, amennyiben az adott tárgyévben az úszóedző 
alkalmazásából adódóan, a megállapodás 2. pontjában meghatározott 4.753.000,- Ft 
összegen felül többletköltség merül fel, úgy ez az összeg a 2.747.000,- Ft működési 
költségre fordítható támogatás részösszegéből kerül levonásra. Szerződő Felek 



 

 

megállapodnak abban, hogy minden tárgyév április 15. napjáig felmerült többletköltséget 
levonják az április 15. napjáig esedékes működési költség összegéből, továbbá minden 
tárgyév április 15. napjától október 15. napjáig felmerült többletköltséget az október 15. 
napjáig esedékes működési költség összegéből vonják le. Amennyiben az úszóedző 
munkabéréből adott tárgyévben maradványértékkel kell számolni, úgy azt az összeget a 
2. pontban megjelölt működési költségen felül az Egyesület a működési költségeire 
fordíthatja. 

4. Az Egyesületnek a tárgyévi támogatás összegével a következő év január 31. napjáig kell 
elszámolnia a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztálya felé. 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Egyesület Versenyúszó Szakosztálya a Halasthermál 
Kft. Uszodájában hétfőtől péntekig reggel 5.45 órától 8.45 óráig, délután 14.15 órától 
18.30 óráig, valamint szombaton délelőtt 9.00 órától 11.00 óráig terjedő időtartamban tart 
edzést. 

6. Az Egyesület vállalja, hogy az Versenyúszó Szakosztály igazolt versenyzők 
sportruházatán „Kiskunhalas Város Önkormányzata” feliratot és az Önkormányzat 
logóját feltünteti. Az Önkormányzat jelen együttműködési megállapodás aláírásával 
kifejezett hozzájárulását adja a logójának használatához és feltüntetéséhez. 

7. Az Egyesület az általa megjelentetett szóróanyagokon – plakátokon és egyéb 
kiadványokban – továbbá a honlapján is feltünteti a támogatói között Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát. Az Önkormányzat jelen együttműködési megállapodás aláírásával 
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egyesület támogatói közt feltüntetésre 
kerüljön a fentiekben megjelölt helyen és formában. 

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület Versenyúszó Szakosztálya által 
elért sport és versenyeredmények, sikerek sajtó általi közlése során együttműködnek 
egymással. Továbbá az Egyesület rendszeres tájékoztatást nyújt az Önkormányzat és a 
Halasi Média és Kultúra Kft. részére az Versenyúszó Szakosztály igazolt versenyzői által 
elért sporteredményekről és sikerekről. 

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos 
feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási 
rendszeréről szóló 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek 
figyelembe vételével, a rendelet 2016. szeptember 29. napi módosításának hatályba 
lépése napjától hatályos azzal, hogy a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek és 
jogosultságok 2017. január 1. napjától terhelik és illetik meg a Szerződő Feleket. 

10. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan 
Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

Szerződő Felek az együttműködési megállapodás elolvasását követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt aláírásukkal jóváhagyják. 

 

Kiskunhalas, 2016. október „…”   Kiskunhalas, 2016. október „…” 



 

 

 

……………………………………..            ………………………………………… 
Kiskunhalas Város Önkormányzata        Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület 
      Fülöp Róbert polgármester                    Jekő Attila elnök 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Csendes Ildikó 

    Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 
Jogi ellenjegyzés: 

Komlósné dr. Fekete Anikó 
 jegyző 

 
 
232/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozati 
javaslat melléklete szerint elfogadja, továbbá felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt 
Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetésére. 

Melléklet a 232/2016. számú Képviselő-testületi határozathoz 
 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 10. § (5) bekezdésében 
foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának, Harkakötöny Község Önkormányzatának, Pirtó Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületei a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A 38/2015. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 
II. Fejezet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A KÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat Kiskunhalas Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló megállapodást a Képviselő-
testület külön határozattal hagyta jóvá.”   

2. Az SZMSZ VII. Fejezet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § 
(3) A KÖH az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: 
Szervezeti egység: 
A) Városfejlesztési Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 

 
B) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály: 

- Költségvetési Csoport 
- Könyvelési Csoport 



 

 

- Adócsoport 
C) Közvetlen a jegyző irányítása alá tartozó csoportok: 

- Hatósági Csoport 
- Építéshatósági Csoport 
- Önkormányzati Rendészet Csoport (Önkormányzati alkalmazásban álló: 6 fő 

mezőőr, 1 fő gyepmester közalkalmazott.) 
- Szociálpolitikai Csoport 
- Kirendeltségek 
- Belső ellenőr 

D) Aljegyző irányítása alá tartozó Osztály: 

- Jegyzői Titkárság: Szervezés és személyügyek 
  Köznevelés és Művelődés 
  Informatika 
  Gondnokság 
 

E) Polgármester közvetlen irányítása alá tartozik: 
- Önkormányzati Tanácsadó” 

3. Az SZMSZ VIII. Fejezet 18. § 1) pont Ügyfélfogadás rész Munkaidőkeretben dolgozó 
szervezeti egységek alrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Munkaidőkeretben dolgozó szervezeti egységek: 
Városfejlesztési Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály (kivéve: Adócsoport) 
Jegyzői Titkárság 
Belső ellenőr 
Önkormányzati rendészet (csoport)” 
 
4. Az SZMSZ IX. Fejezet A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI 

Fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.  Jegyzői Titkárság 

 1.1. Szervezés és személyügyek: 

1.1.1. Szervezés:  
- Ellátja a Képviselő-testületek működésével összefüggő feladatokat, így különösen: 

a) Ülés előkészítése, meghívó összeállítása, a Képviselő-testület elé kerülő anyagok 
érintettek részére történő továbbítása, továbbá a Képviselő-testületi előterjesztések, 
jegyzőkönyvek, határozatok város honlapján történő megjelenítése a zárt ülési anyagok 
kivételével. 
b) A Képviselő-testületi ülésen segíti a Polgármestert az ülés vezetése során hozott - ülés 
rendjére, szavazás elrendelésére, szünet megtartására, zárt ülés szabályainak betartására 
stb. vonatkozó - intézkedéseinek végrehajtásában.  
c) Elkészíti a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét, interpellációs levelek, 
határozatok, rendeletek kiadmányait, azokat továbbítja az érintettek részére. 
d) Gondoskodik a helyi rendeletek kihirdetéséről, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalásáról, az egységes rendeletek hatályos gyűjteményének szerkesztéséről. 
e) Nyilvántartja a Képviselő-testület döntéseit. 

- A Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére, 
illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek, szervek részére. 
- Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában. 



 

 

-  Megszervezi a bírósági ülnökök választását. 
- Előkészíti a város címerének, zászlajának, a városnév használatának engedélyezésére 
vonatkozó önkormányzati hatósági döntéseket, gondoskodik a döntések végrehajtatásáról. 
- Közreműködik a képviselők döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban. 
- Előkészíti az önkormányzati hatósági ügyekben az átruházott hatáskörben hozott döntések 
ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokú döntésre. 
- Előkészíti a bizottságok üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, megszerkeszti az ülés 
jegyzőkönyvét és a bizottság döntéseiről szóló iratokat, a bizottság működéséről szóló 
beszámolókat.  

- Segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok testületeinek működését, 

- Gondoskodik a bizottságok működésének zavartalanságáról, a bizottsági üléseken a 
jegyzőkönyv vezetéséről, a bizottsági munka megfelelő színvonalú segítéséről. 

- Ellátják a polgármester és az alpolgármesterek napi munkájához kapcsolódó általuk 
meghatározott feladatokat. 

- Előkészítik és összehangolják a tisztségviselők ügyfélfogadását. 

- Koordinálja a Város honlapjának adattartalmát, gondoskodik a közérdekű és a közérdekből 
nyilvános adat közzétételéről. 

- Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában. 

- Segíti a választások során a választási bizottságok munkáját. 

- Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok 
változásait és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására. 

- Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, a Hivatal belső 
szabályzatainak elkészítésében és véleményezésében. 
- Előkészíti a Hivatal és az intézmények dolgozói részére nyújtandó munkáltatói kölcsönnel 
kapcsolatos döntéseket. 

1.1.2. Személyügyek: 

- Külön feladatmegosztási megállapodás alapján ellátja a Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete  - a KIGSZ, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál 
Városi Könyvtára, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma, 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje tekintetében - HR-es feladatait. 
- Kezeli a személyi anyagokat az intézményvezetők, az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok ügyvezetői tekintetében. 
- Elkészíti a KÖH valamennyi dolgozójának személyi anyagát, kezeli, naprakészen vezeti 
azokat (magasabb fizetési fokozatok fordulónapjának figyelemmel kísérése, átsorolás). 
- Ellátja a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak adminisztrációs feladatait. 
Kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal. Elkészíti a szükséges pályázati anyagot. 
- Megállapítja a köztisztviselők kinevezéséhez a közszolgálati jogviszonyt, előkészíti a 
köztisztviselői törvény alapján előírt adatlapokat (alkalmassági iratok, esküokmány, erkölcsi 
bizonyítvány stb.). 
- Végrehajtja a bérfejlesztési, jutalmazási, adminisztrációs feladatokat. 
- elkészíti az éves jubileumi jutalmazási tervet, és gondoskodik a jutalom jogosultság napján 
esedékes kifizetéséről, 
- Elkészíti a köztisztviselőkre vonatkozóan a pályázat útján betöltendő munkakörök esetében 
a kinevezéseket és egyéb okmányokat. 
- Elkészíti az évi szabadság-nyilvántartását, kiadott szabadságok nyilvántartása, távollétek 
jelentését. 
- Ellátja a változó bérrel kapcsolatos feladatokat. 



 

 

- Előkészíti, intézi az öregségi, rokkantsági nyugdíjazások iratait. 
- Szervezi a hivatali dolgozók oktatását, képzését, továbbképzését. 
- Szervezi és lebonyolítja a köztisztviselők alap és szakvizsgáit. 
- Gondoskodik a tanulmányi szerződések megkötéséről. 
- Polgármester, alpolgármesterek  és a jegyző mellett a titkársági feladatok ellátása. 
- Polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok. 
- Köztisztviselők, intézményvezetők vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatok. 
- Hivatali dolgozók tekintetében intézi a kismamák TGYÁS, GYED, 
GYES, GYET igényléseket, fizetés nélküli szabadságokat, 
- Előkészíti a lakásépítési kedvezmény és a kiegészítő kamattámogatás személyi feltételeinek 
Jegyzői igazolását. 
- Előkészíti a lakásépítési kedvezmény és az adó-visszatérítési támogatás visszafizetésére, 
átjegyzésére, felfüggesztésére vonatkozó döntéseket.  
- Kiállítja az igazolást a végrehajtást kérőnek a lakóingatlan lefoglalása tényének 
bejelentéséről. 
- Kiállítja az igazolást az árverési vevőnek a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem 
bejelentéséről. 

1.2. Köznevelés és Művelődés: 

- Előkészítik és lebonyolítják az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint díszoklevelek 
átadását. 
 
- Előkészítik és koordinálják a nemzeti ünnepek városi rendezvényeit, valamint előkészíti az önkormányzat által 
szervezett és megrendezett városi ünnepségeket. 
 
- Szervezik a tisztségviselők programját, koordinálják az önkormányzati és a külső kapcsolataikat. 
 
- Együttműködnek a Hivatal érintett osztályaival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek 
szervezésében, lebonyolításában. 
 
- Kapcsolatot tartanak a helyi és országos írott és elektronikus médiával.  
 
- Előkészíti az önkormányzat által alapított közalapítványokkal kapcsolatban meghozandó alapítói döntéseket és 
közreműködik azok végrehajtásában. 
 
- Közreműködik az önkormányzat által fenntartott közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények 
szervezetek létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában.  
 
- Szervezi az önkormányzat közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési és sport szakmai feladatait. 
 
- Előkészíti a gyermekek óvodába, való felvételét. 
 
- Nyilvántartást vezet az óvodáskorú gyermekekről. 
 
- Szakmai támogatást nyújt az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési 
intézmények és szervezetek feladatainak ellátásához. 
 
- Feladatköréhez kapcsolódóan elkészíti a jogszabályokban előírt elemzéseket és fejlesztési terveket, 
gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról. 
 
- Döntésre, felülvizsgálatra előkészíti a köznevelési Önkormányzati Minőségirányítási Programot. 
 
- Feladatkörében végzi jogszabályok alapján az intézmények törvényességi ellenőrzését, előkészíti, koordinálja a 
szakértők tevékenységét a szakmai ellenőrzések alkalmával. 
 
- A pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével kapcsolatos 
eljárásokban. 
 



 

 

- Gondoskodik az óvodai és iskolai kötelező adatszolgáltatás teljesítéséről, továbbá felülvizsgálja a normatív 
állami támogatás igényléséhez és elszámolásához az intézmények mutatószámokról készített adatait. 
 
- Gondoskodik a közoktatásra vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról. 
 
- Elkészíti az csoport feladatköréhez kapcsolódó támogatások folyósításához szükséges támogatási szerződéseket 
és szakmai szempontból ellenőrzi a támogatások szerződésben meghatározott módon történő felhasználását. 
 
- Figyelemmel kíséri a csoport feladatkörébe tartozó pályázatokat, s a képviselő-testületi, valamint bizottsági 
döntéseknek megfelelően közreműködik a pályázati anyagok elkészítésében. 
 
- Elvégzi az állami sportinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő 
feladatokat. 
 
- Javaslatot tesz az önkormányzat diák-és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak ellátásához biztosított 
céltámogatás felhasználására. 
 
- Feladatkörében segíti a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek tevékenységét.  
 
- Megszervezi a tisztségviselők és az önkormányzati delegációk hivatalos útjait. 
 
- A tisztségviselők részére a külföldi és belföldi hivatalos találkozókon, fogadásokon intézi a protokollal 
kapcsolatos feladatokat. 
 
- Összeállítja, rendszerezi a hazai és külföldi látogatásokhoz, tárgyalásokhoz szükséges, illetve kommunikációs 
háttéranyagokat. 
 
- Ellátja az önkormányzat testvér- és partnervárosi kapcsolataival (kulturális, művészeti, sport, stb.) összefüggő 
feladatokat.  
 
- Közreműködik az önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi hosszú távú koncepciójának előkészítésében és 
végrehajtásában. 
 
- Segíti az önkormányzat ügyintézőit az idegen nyelven történő ügyintézésben. 
 
- Előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az Önkormányzat ifjúságpolitikával kapcsolatos 
döntéseit. 
 
 - Előkészíti, előterjeszti és végrehajtja az önkormányzat média és kommunikációs 
szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseit. 
 
1.3. Informatika: 
 

- Elvégzik a választásokkal és a népszavazással kapcsolatos informatikai feladatokat. 
 
- Figyelemmel kíséri a számítástechnikai berendezések és programok üzemszerű működését, 
javaslatot tesz azok fejlesztésére. 
 
- Közreműködik a Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek felügyeleti feladatainak 
ellátásában, gondoskodik egyes hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról. 
 
- Biztosítja a számítástechnikai eszközök alkalmazáshoz szükséges oktatást, a Hivatalon belül 
a jogtiszta szoftver használatot. 
  
- Elkészíti a Hivatal számítástechnikai fejlesztési terveit, gondoskodik azok végrehajtásához 
szükséges rendszertervek kidolgozásáról. 
 
- Közreműködik az éves fejlesztési ütemhez szükséges költségvetés tervezésében. 
 



 

 

- Figyelemmel kíséri az önkormányzat honlapjának üzemeltetését és folyamatos 
karbantartását, kapcsolatot tart az üzemeltetővel. 
 
- Koordinálja az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtásának feltételeit biztosító 
folyamatokat. 
 
- Üzembehelyezett számítógépek nyilvántartása, felügyelete, üzemeltetése. 
 
- Fénymásolás, sokszorosítás. 

1. 4. Gondnokság: 

- Ellátja a Városháza épületének karbantartását és üzemeltetését (anyagmozgatás, 
portaszolgálat).  
- Biztosítja a Hivatal gépjárműveinek üzemeltetését. 
- Biztosítja a telefonközpont működését. 
- Ellátja a baleset- és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatokat. 

2. Hatósági Csoport 

- Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket, intézi 
az anyakönyvi- és hagyatéki ügyeket. 
- Feladata az állampolgárok tájékoztatása, az ügyfelek segítése az igazgatási és hatósági 
ügyekben. 
- Intézi a Jegyző kereskedelmi igazgatási feladatait - kereskedelmi hatóságként – 
ellenőrzéseket végez. 
- Jegyzői hatáskörben hatósági nyilvántartást vezet a magánszállásadókról, kereskedelmi 
szálláshely adókról.  
- Intézi az ipari és szolgáltató tevékenységek végzéséhez szükséges bejelentés köteles és  
telepengedélyekkel kapcsolatos ügyeket. Fentiekben meghatározott illetékességi területen 
ellenőrzéseket végez. 
- Ellenőrzi az egyéni vállalkozók jogszabályszerű és a vállalkozói igazolványnak megfelelő 
működését a kiskunhalasi székhelyeken illetve telephelyeken, kivizsgálja az ezekkel 
kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat. 
- Kiadja a hatósági bizonyítványokat. 
- Intézi a birtokvitás ügyeket. 
- Ellátja a címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos jegyzői feladatokat. 
- Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról szóló 
jogszabályból eredő Jegyzői feladatokat.  
- Egyéb hirdetmények közzétételével kapcsolatos feladatok. 
- Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait. 
 
- Közreműködik a házasságkötéseknél, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél és a 
névadóknál. 
 
- Intézi a névváltoztatási kérelmeket. 
 
- Átvezeti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, valamint az utólagos bejegyzésekből és 
kijavításokból eredő adatváltozásokat a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson.  
 
- Intézi a hagyatéki, póthagyatéki ügyeket. 
 
- Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan 



 

 

vagyonának leltározását.  
- Kezeli a talált tárgyakat. 

2.1. Iktatás: 

- Érkező postai küldemények, napilapok, folyóiratok átvételében továbbításában 
közreműködés. 
 
- Érkező ajánlott küldemények bejegyzése a kézbesítőkönyvbe. 
 
- Elintézett ügyiratok irattározása, kivezetése és elhelyezése, őrzése. 
 
- Határidőbe leadott iratok kivezetése, elhelyezése, őrzése, és a határidő lejártával átadása. 
 
- A kézi irattárban, és a központi irattárban elhelyezett iratok kezelése, rendezése, kiadása. 
 
- Az irattározandó, határidőbe leadásra kerülő iratok összegyűjtése a hivatalban. 
 
- A továbbítandó iratok, a postai küldemények összegyűjtése a hivatal munkatársaitól. 
 
- Ügyirat-forgalmi lista elkészítése. 
 
- Irattári anyag selejtezése, átadása a levéltárnak. 
   
3.  Belső ellenőrzés 
 
- A jegyzőnek közvetlenül alárendelt belső ellenőrök látják el a belső ellenőrzési feladatokat 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzését. 
Tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a 
módszertani útmutató és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján 
végzik. 
   
- A belső ellenőrök ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem 
vonhatók be. 
 
 - A jegyző felelős a belső ellenőrök funkcionális függetlenségének biztosításáért, ezt a 
felelősséget másra nem ruházhatja át. 
 
- A revizor ellenőrzési tevékenysége kiterjed: 

a) Hivatalra, 
b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, 
c) az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági 
társaságokra, vagyonkezelőkre, 
d) az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatásokkal kapcsolatosan 
a kedvezményezett szervezetekre. 
 

- A revizor elkészíti az ellenőrzési programot, a jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai 
rendszerellenőrzéseket végez. 
 
- Az ellenőrzések keretében vizsgálja és értékeli: 

a) a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak érvényesülését a jogszabályokban, 
szabályzatokban, képviselő-testületi döntésekben meghatározottak szerint,   



 

 

b) a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, 
hatékonyságát és eredményességét, 
c) a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 
gyarapítását, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. 
 

- A vizsgált folyamatok alapján megállapításokat és javaslatokat tesz, elemzéseket és 
értékeléseket készít a gazdálkodás eredményességének növelésére, a kockázati tényezők, 
hiányosságok kiküszöbölésére, a szabálytalanságok megelőzésére és feltárására, a belső 
kontroll rendszerek javítására és továbbfejlesztésére. 
 
- Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
 
- Részt vesz az önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzését végző egyéb szervek által 
tartott realizáló tárgyaláson, s közreműködik a tapasztalatok hasznosításában. 
 
- Ellátja a közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenőrzését. 
 
- Tanácsadási tevékenységet lát el a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint.  
 
- A belső ellenőrzési vezető: 
 

a)  elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet, 
b)  összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, 

azok jóváhagyása után végrehajtja azokat, valamint megvalósulásukat nyomon követi, 
c)  megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, összehangolja és irányítja az 

ellenőrzések végrehajtását, 
d)  gondoskodik az ellenőrzési jelentés megküldéséről az ellenőrzött szerv, illetve 

szervezeti egység számára, 
e)  haladéktalanul tájékoztatja a Jegyzőt, ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, 

kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó körülmény gyanúja merül 
fel, s javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására, 

f)  megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Jegyző és a Polgármester részére, 
g)  összeállítja az éves ellenőrzési és összefoglaló ellenőrzési jelentést, amelynek 

keretében elkészíti a belső ellenőrzés minőségértékelését, s javaslatot tesz a 
feltételeknek az éves tervvel való összehangolására, 

h) gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok 
megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról, 

i)  elkészíti az éves képzési tervet a belső ellenőrök szakmai továbbképzése érdekében, s 
gondoskodik annak végrehajtásáról, 

j)  tájékoztatja a Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való 
eltérésekről, 

k)  kialakítja és működteti a nyilvántartási rendszert, amellyel nyomon követi az 
intézkedési tervek végrehajtását. 
 

- Az üzletszabályzatában foglaltak betartása szempontjából ellenőrzi a távhőszolgáltató 
tevékenységét. 

4. Szociálpolitikai Csoport 

- Ellátja a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi igazgatási feladatok előkészítését és 
gondoskodik a meghozott döntések végrehajtásáról. 



 

 

- Közreműködik a Képviselő-testület, a Kistérségi Társulási Tanács valamint a szociális, 
egészségügyi és ifjúsági ügyekért feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság döntéseinek 
előkészítésében és végrehajtásában, így különösen: 
 
a) az önkormányzat által fenntartott szociális és egészségügyi intézmények létesítésével, 
átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 
b) szervezi az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatait, 
c) előkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi és fogorvosi ügyelettel 
kapcsolatos döntéseket, 
d) előkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetrendezéseket, illetve az orvosi rendelők 
kialakítását, 
e) a pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők kinevezésével 
kapcsolatos eljárásokban, 
f) ellátja az intézményeivel, a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatást. 
 
- Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot. 
 
- Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos 
feladatokat, pályázatokat a szociális alapon történő bérbeadás vonatkozásában. 
 
- Ellátja a helyi támogatások elbírálásának előkészítő feladatait. 
 
- Döntésre előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- 
és hatáskörébe tartozó szociális - elsősorban pénzbeli és természetbeni ellátások, szociális 
rászorultság megállapításával, felülvizsgálatával kapcsolatos - ügyeket. 
 
- Vezeti az osztály feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét 
érintő hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat. 
 
- Hatósági ügyekkel összefüggésben, valamint a társhatóságok részére környezettanulmányt 
készít. 
 
- Szervezi, előkészíti és végrehajtja a szépkorúak köszöntésével kapcsolatos feladatokat. 
 
- Külföldi hatóságok részére – a településen élő, külföldi nyugdíjjal rendelkező nyugdíj 
jogosultak kérelmére – életbenlét igazolásokat állít ki. 
 
- Feladataival összefüggésben folyamatosan adatot szolgáltat az országos – elektronikus – 
szociális információs rendszerbe / PTR. 

5. Építéshatósági Csoport  

- Ellátja az általános építésügyi hatósági feladatokat Kiskunhalas és a vonatkozó 
Kormányrendeletben meghatározott települések közigazgatási területén. 
  
- Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági 
szolgáltatást nyújt. 
 
- Vezeti az építésügyi hatósági nyilvántartásokat. 
 
- Ellátja az építéshatósági feladatokat, lefolytatja az építéshatósági eljárásokat az alábbiak 
szerint: 



 

 

a) Eljár az építési-, a bontási-, a használatbavételi- és fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban, továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyekben. 

b) Az építésügyi hatóság ellenőrzi az építési tevékenység jogszerűségét. 
c) Eljár az engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, az országos 

építési követelményektől való eltérés engedélyezésének ügyeiben. 
d) Lefolytatja a jogutódlás tudomásulvételi, a használatbavétel tudomásulvételi, a 

vészhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásul vételi eljárásokat. 
e) Kiszabja az építésügyi bírságot, szabálysértési eljárást kezdeményez.  
f) Jogszabályokban meghatározott eljárásokban szakhatóságként működik közre. 
g) Éves jelentéseket készít a nyilvántartások adataiból.  

- Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat 
igazolása céljából: 
 

a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy 
b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez. 
 

- Helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 
 
- Az eljárása során, ha engedély nélküli építkezést tapasztal, értesíti az illetékes járási hivatal 
építésügyi hivatalát. 
 
- Az építésügyi hatósági ügyintéző a jegyző nevében szakhatóságként nyilatkozik a 
telekalakítási eljárásokban. 

6. Városfejlesztési Üzemeltetési és Főépítészi Osztály  

 Beruházás, közmű, közbeszerzés, projektmenedzsment 
- Ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai, pályázatfigyelési és 
pályázatírási teendőit. A pályázati lehetőségekről tájékoztatja a Hivatal belső szervezeti 
egységeit és az intézményeket. 
- Közreműködik az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, általános 
adatszolgáltatásban, ide nem értve a pályázatok szakmai tartalmának meghatározását, amely a 
pályázat tárgya szerinti szakosztály feladata. Nyilvántartja az önkormányzat és intézményei 
által benyújtott pályázatokat. 
- Pályázat pozitív elbírálása esetén feladatkörében ellátja az önkormányzat egyéb 
kormányzati, ill. Európai Uniós pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos 
projektmenedzseri feladatokat, így különösen: 

a) kapcsolatot tart a szakértőkkel, a közreműködő szervezetekkel, irányító 
hatóságokkal, 

b) közreműködik a különböző ellenőrzési, monitoring folyamatokban, 
c) jelentést tesz a különböző hatóságok felé, 
d) előkészíti a támogatási szerződés megkötését, 
e) szakmai igazolást készít a kifizetésekkel kapcsolatban, 
f) közreműködik a projekt előrehaladási jelentések elkészítésében, 
g) intézkedik az önrész utalása érdekében. 

- Előkészíti az önkormányzati gazdálkodással, beruházással kapcsolatos döntéseket, szervezi 
és biztosítja a döntések végrehajtását. 
 
- Ellátja az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházásaival kapcsolatos 
feladatokat. 
 
- Ellátja a közműfejlesztési feladatokat. 



 

 

 
- Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében. 
 
- Kapcsolatot tart a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-vel. 
 
- Közreműködik a városüzemeltetéssel, a tömegközlekedéssel, a kommunális, vízügyi 
igazgatással kapcsolatos önkormányzati és jegyzői feladatok ellátásában. 
 
- Ellenőrzi és felügyeli a város közvilágítási szolgáltatását. 
 
- Ellátja az önkormányzat által a közlekedési beruházásokkal kapcsolatos építtetői feladatokat, 
úgy, mint út, kerékpárút, járda, parkoló építések. 
- Ellátja az önkormányzat által a közmű beruházásokkal kapcsolatos építtetői feladatokat, úgy, 
mint ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz közművek létesítése. 
- Ellátja a temetőfejlesztéssel és temetőfenntartással kapcsolatos feladatok ellenőrzését 
- Koordinálja a kommunális hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, valamint a szúnyog, 
kullancs, gyapjaslepke gyérítéssel kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a települési 
önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok szervezését. 
 
- Kivizsgálja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági panaszokat, együttműködve a 
tevékenységet folytató gazdasági társasággal. 
 
- Ellátja a belvízvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 
 
- Koordinálja a csapadékcsatorna-hálózat karbantartását. 
 
- Kapcsolatot tart a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági 
társasággal. 
 
- Koordinálja az önkormányzati utak, járdák fenntartását, felújítását. 
 
- Felügyeli, ellenőrzi a játszóterek üzemeltetésével, a parkfenntartással, a véderdők 
ápolásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 
 
- Ellátja a természetvédelmi feladatokat. 
 
- Felügyeli a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és intézkedik a védett fák 
gondozásáról. 
 
- Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó fürdőhely kijelölési ügyekben. 
 
- Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó vízügyi igazgatási ügyekben.  
 
- Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt tűzszerészeti mentesítési feladatokat. 
 
- Intézi az önkormányzat által szerződésen kívül okozott, elsősorban útkezelői, zöldfelület-
gazdálkodási tárgykörben bekövetkezett károkkal kapcsolatos ügyeket. 
 
- Ellátja a vagyonbiztosítással, valamint a kapcsolódó káresemények kezelésével összefüggő 
feladatokat. 
  



 

 

- Véleményezi a város rövid-, közép-, és hosszútávú zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési 
koncepcióját, elképzeléseinek kidolgozását, kiemelten a tömbös beépítésű területek esetén a 
nem használható zöldfelületek parkolóhely építésére vagy egyéb célra történő hasznosítására 
vonatkozóan. 
- Véleményezi és döntésre előkészíti és engedélyezteti a fasor és parkrekonstrukcióra 
vonatkozó terveket. 
- Előkészíti az új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek, közösségi terek tervezését és 
kialakítását. 
- Előkészíti a temetőfejlesztésre vonatkozó terveket, koncepciókat. 
- Előkészíti az emléktáblák és a közterületi műalkotások elhelyezésével, áthelyezésével 
kapcsolatos döntéseket, s szakmai segítséget nyújt a megvalósításhoz. 
- Véleményezi a közterületi tervek (pl. útépítés) zöldfelületi vonatkozású, a zöldfelületi 
rendszer érvényesítését, védelmét célzó ajánlatokat, terveket. 
- Véleményezi az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozását, 
továbbá módszertani irányítását. 
- Ellátja a települési környezetvédelmi stratégiával kapcsolatos feladatokat (környezetvédelmi 
program, környezetállapot értékelés, lakosság tájékoztatása). 
 
- Ellátja az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat 
(környezetvédelmi pályázatok meghirdetése, lebonyolítása). 
 
- Előkészíti a környezetvédelmi feladatokkal összefüggő Képviselő-testületi, bizottsági 
anyagokat és az ezekhez kapcsolódó rendeletek, határozatok rendeletmódosítások tervezeteit 
és a döntést követően végrehajtja azokat. 
 
- Kapcsolatot tart a környezetvédelmi központi igazgatást ellátó intézményekkel. 
 
- Ellátja az előzetes környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok, egyéb környezetvédelmi 
dokumentációk szakhatósági véleményezésével kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat. 
 
- Ellátja a jegyző határkörébe utalt zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat.  
 
- Lefolytatja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokat, 
kivizsgálja a panaszokat, rendszeresen ellenőrzi a hangosító berendezést üzemeltetőket.   
- Közreműködik a környezeti károk feltárásában együttműködve más szakhatóságokkal. 
 
- A környezetvédelmi hatósággal, a közegészségügyi és a közlekedési hatósággal 
együttműködve rendszeresen értékeli illetékességi területének légszennyezettségi állapotát, 
arról a lakosságot tájékoztatja. 
 
- Környezetvédelmi témájú rendezvényeket, konferenciákat, tájékoztatókat szervez a lakosság 
tudatformálás érdekében. 
 
- Ellátja a települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a 
települési önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok 
szervezését. 
- Ellátja a települési szilárd hulladékgazdálkodási feladatok körében a helyi 
hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatos intézkedéseket (felülvizsgálat, módosítás, 
végrehajtás ellenőrzése). 
 
- Az önkormányzat éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási feladatát jogszabály alapján 
elvégzi. 



 

 

 
- A hatóság által jóváhagyott egyedi hulladékgazdálkodási tervek feldolgozásával adatbázist 
hoz létre, amely a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatánál, illetve környezetvédelmi 
program és egyéb tervek készítése során felhasználható. 
 
- Ellátja az egyéb jegyző hatáskörébe utalt hulladékgazdálkodási feladatokat, kivizsgálja más 
osztály feladatkörébe nem tartozó hulladékgazdálkodási lakossági panaszokat. 
 
- A társosztályok közreműködésével ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai, jogi és 
koordinációs feladatokat. 
- Közútkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Egyéb közlekedéssel kapcsolatos feladatok. 
- Az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti 
az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának 
kialakítását. 
- Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a 
kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában. 
- Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és 
építészeti arculatának alakítását. 
- Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a 
szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség 
megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében. 
- Részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó 
területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében 
- A települési főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi 
építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat: 

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési 
megbízás feltételeit és követelményeit, 

b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett 
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett 
egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható 
eredményéről, 

c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel 
és képviseli az önkormányzat érdekeit, 

d) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a 
településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, 

e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével 
döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket, 

f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség 
szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról, 

g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési 
eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - 
gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő 
közzétételéről, 



 

 

h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, 

i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, 
és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás 
vezetéséről. 

 
- A települési főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, 
településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának 
elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek 
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak 
az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását. 
- A főépítész együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető 
hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a 
véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel. 
-A főépítész feladatait a többi főépítésszel összehangoltan végzi, gondoskodva az egységes 
szakmai elvek és a helyi sajátosságok egyidejű érvényesítéséről.  
- Az önkormányzati főépítész a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és 
településrendezési feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész bevonásával - 
részt vesz az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében. 
Az önkormányzati vagyon kezelésével megbízott gazdasági társasággal együttműködve 
előkészíti az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítésével és gyarapításával kapcsolatos 
döntéseket. 
- Előkészíti az emléktáblák és a közterületi műalkotások elhelyezésével, áthelyezésével 
kapcsolatos döntéseket, s szakmai segítséget nyújt a megvalósításhoz. 

 7. Önkormányzati Rendészet Csoport 

Közterület- felügyelet, mezőőrség, gyepmester 
 
- A közterület-felügyelet, a mezőőrség, a gyepmesteri telep és a Közösségi Segélyhívó Rendszer 
tevékenységének irányítása. 
 
- Együttműködés a rendészeti és rendvédelmi szervekkel, a szakhatóságokkal, a hivatal osztályaival és a civil 
szervezetekkel. 
 
- Jogellenesen tárolt gépjármű eltávolítása közterületről. 
 
 - A közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó közlekedési szabályszegés felderítése, közigazgatási bírság 
kiszabása. 
 
- Önkormányzati kifizetések rendjének biztosítása. 
 
- Méhek be- és kijelentésének regisztrálása. 
 
- Méhészek értesítése, az értesítés közzététele permetezés esetén. 
 
- Nyilvántartások vezetése. 
 
Közreműködés: 

a) az együttműködők eljárásaiban,  
b) a városi rendezvények biztosításában,  
c) a honvédelmi,- polgári védelmi feladatok előkészítésében, végrehajtásában, 
d) katasztrófák, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtásában, 
e) a vízgazdálkodással összefüggő védelmi jellegű feladatok végrehajtásában, 
f) a honvédelmi,- és polgári védelmi tervek, szakanyagok kezelésében, aktualizálásában. 

 



 

 

Eljárás lefolytatása: 
a) az állattartás szabályainak megszegésére, 
b) belterületen a parlagfű, allergén- és egyéb gyommentesítési kötelezettség elmulasztására  
c) utaló információ, továbbá 
d) a közterület rendeltetésétől eltérő használatára 
e) a közterületi egyes fa kivágására, 
f) az ültetvény telepítésére, 
g) a vadkár megállapítására 
h) vásár-, piac tartására 
i) irányuló kérelem esetén. 

 
7.1. Közterület-felügyelet: 

 
- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve útkezelői hozzájáruláshoz 
kötött tevékenység szabályszerűségének, a vásár- és piac rendjének, a vendéglátóipari egységek záróra 
betartásának ellenőrzése.  
 
- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése.  
 
- Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság, az 
önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra és a kötelező közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 
 
7.2. Mezőőrség: 

 
- A termőföldek őrzése, valamint a termőföldön levő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, 
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint 
közreműködés a közrend-közbiztonság fenntartásában. 
 
7.3. Gyepmester: 

 
- A város közigazgatási területén a kóbor állatok befogása, elhelyezése, ellátása, megfigyelése. 
 
- A település közterületen elhagyott állati eredetű hulladék gyűjtése, tárolása, kezelésre átadása. 

8. Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

8.1. Könyvelési Csoport: 

- Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, a 
könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó 
pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a munka 
hatékonyságra, eredményességre, valamint a FEUVE és a belső kontrollok folyamatos 
működésére. 
  
- A gazdasági események számviteli rögzítését végzi. 
 
- Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és 
vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a 
társosztályoknak. 
 
- Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni 
befektetéseket. 
 
- Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA 
bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről. 
 
- Gondoskodik a kifizetett pénzbeli ellátások alapján az önkormányzatot megillető állami 
támogatás lehívásáról. 



 

 

 
- Végzi az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó számviteli 
feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat. 
 
- Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés 
egyeztetéséről. 
  
- Gondoskodik a főkönyvi és az analitikus könyvelés, valamint az egyéb számviteli 
nyilvántartások egyeztetéséről. 
 
- Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról a féléves, éves beszámolóhoz, valamint a 
költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú 
kötelezettségekbe történő átkönyveléshez. 
 
- Havonként elkészíti a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által 
megküldött adatok alapján a bérfeladást, a kapcsolódó aktív-passzív főkönyvi számlákat 
egyezteti. 
 
- Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételekről és azt 
negyedévenként egyezteti a főkönyvi könyveléssel. 
 
- Az adóbevételek folyamatos könyvelése során egyeztet a társcsoporttal. 
 
- Előkészíti a Hivatal számviteli politikáját, számlarendjét, hatálybalépésüket követően 
gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról. 
  
- Elkészíti a számviteli (pénzgazdálkodási, értékelési, leltározási) szabályzatokat. 

8.2. Költségvetési Csoport: 

- NAV felé elkészíti a rehabilitációs dotációval, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos 
adatszolgáltatásokat. 
- Gondoskodik az önkormányzat és hivatal cafetéria rendszerében történő megrendelésekről, 
valamint azok pénzügyi lebonyolításával, továbbá az utazási kedvezményre jogosító 
igazolványok kiállításáról. 
- Képviselő-testületi döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetésének koncepcióját, 
továbbá a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosításának 
tervezetét, szervezi a végrehajtás feladatait. 
- Képviselő-testületi, illetve bizottsági döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését 
érintő előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról. 
- Előterjesztést készít az önkormányzat költségvetési maradványának megállapítására, 
javaslatot tesz a felhasználására. 
- Kiszámítja az állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött normatívái alapján a költségvetési 
bevételeket, azokat továbbítja a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához 
és a beszámoló keretében azokkal elszámol. 
- Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően ellátja Kiskunhalas város nemzetiségi 
önkormányzatai, továbbá társulásai gazdálkodási feladatait.  
- Gondoskodik a főkönyvi és az analitikus könyvelés, valamint az egyéb számviteli 
nyilvántartások egyeztetéséről. 
- Feladást készít a főkönyvi könyvelés részére negyedévenként az adósokról, illetve a tárgyi 
eszközök változásáról, értékcsökkenéséről. 
- Figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását. A társcsoporttal napi kapcsolatot tart fenn. 



 

 

- Ellátja a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, valamint a házipénztár működésével 
kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.  
- Előkészíti a likviditási hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a 
hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és 
nyilvántartásáról.  
- Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.  
- Elkészíti az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok éves 
leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat.  
- Nyilvántartja az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok 
vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon katasztert és a 
vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezők részére. 
- Gondoskodik az önkormányzatok és a társulások önállóan gazdálkodó intézményeinek elemi 
költségvetése összeállításával kapcsolatos feladatokról, a költségvetések felülvizsgálatáról, a 
Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról. 
- Az éves intézményi beszámolók összeállításához szakmai iránymutatást ad, gondoskodik a 
beszámolók átvételéről, felülvizsgálatáról és a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságához történő továbbításáról. 
- Figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodásának szabályszerűségét a jóváhagyott 
előirányzatok felhasználása vonatkozásában. 
- Teljesíti az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos valamennyi pénzügyi 
adatszolgáltatást. 
- Értékeli az intézmények havi adósságállományáról küldött jelentéseket, szükség szerint 
intézkedést kezdeményez. 
- Egyezteti és karbantartja az intézmények törzskönyvi nyilvántartását. 
- Nyilvántartja az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok 
kötelezettségvállalásait. 
- Biztosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátását a 
„kincstári” finanszírozás keretében és figyelemmel kíséri az intézmények központi, 
irányítószervi támogatásának alakulását. 
- Gondoskodik az önkormányzatok, a hivatal, a társulások, és nemzetiségi önkormányzatok 
költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló, valamint a Képviselő-testület elé 
kerülő zárszámadás elkészítéséről. 

8.3. Adócsoport: 

- Ellátja a Jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások 
megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági 
bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt 
feladatokat. 
- Ellátja a helyi adókkal, kapcsolatos Jegyzői feladatokat. 
 
- Törlésre előkészíti a köztartozást elévülés vagy behajthatatlanság címén. 
 
- Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki. 
 
- Vagyoni bizonyítványt állít ki. 
 
- Adó- és értékbizonyítványt állít ki. 
 
- Ellátja az adóügyi számítógépes program helyi felügyeletét. 
 
- Elvégzi a lefoglalt, elkobzott és talált tárgyak értékesítését vagy megsemmisítését. 



 

 

 
- Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat. 
- Ellátja az egyes adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, beszedésével és 
visszajelentésével kapcsolatos feladatokat. 
- Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kimutatást és beszámolót készít. 
- Évente tájékoztatja az adózókat az önkormányzati adóhatóságnál vezetett számláik 
állásáról.” 

5. Az SZMSZ 1. számú melléklete jelen SZMSZ módosítás 1. számú melléklete szerint 
módosul. 

6. Jelen SZMSZ módosítás 2016. október „…..” napjával lép hatályba. 
 

 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 20. 

 
        Komlósné dr. Fekete Anikó 
              jegyző 

 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2016. (IX.29.) határozatával, 
Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2016. (………) 
határozatával, Pirtó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2016. (………) 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
233/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Vakáció Táborozási 
és Üdültetési Közhasznú Kft-ben, Zsana Önkormányzata tulajdonában lévő 29,4 %-os 
üzletrész adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról kizárólag abban az 
esetben tud nyilatkozni, amennyiben Zsana Önkormányzata az üzletrész adásvételére 
vonatkozóan harmadik személytől származó vételi ajánlattal rendelkezik. 
 
234/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Vakáció Táborozási és 
Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének, Horváth Nórának 2016. szeptember 1. 
napjától 2021. augusztus 31. napjáig tartó megbízatásával és az ennek megfelelő társasági 
szerződés módosításával. 
 
235/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Kiskunhalas Város 
Önkormányzata a Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Táborra vonatkozó 1996. év januárjában 
aláírt üzemeltetési megállapodást a Ptk. idevonatkozó rendelkezései alapján 2016. december 
31. napjával felmondja. 
 
236/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő, természetben 6400 Kiskunhalas, 
Kölcsey utca 20. szám alatt található felnőtt orvosi rendelőben határozott időtartamra, azaz 
2016. október 10. napjától 2017. október 9. napjáig az Egészségügyi Média Szövetség 
Egyesület által egészségügyi szakdolgozóknak szervezett képzéseket megjelenítő információs 
tábla kihelyezésre kerüljön. 
 
237/2016. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, 
hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 176/2016. Kth. és a 215/2016. Kth. számú 
határozatait hatályon kívül helyezi. 

(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu 
honlapon.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.melléklet             
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

 
2016. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége  
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Közbiztonság növelését segítő közterületi 
kamerarendszer telepítése Kiskunhalason 

 
 
 
 

Adásvételi szerződés Kiskunhalas város 
közvilágításának energia ellátására 

 
 

Eszközbeszerzés a közfoglalkoztatási 
programokhoz 

 
 
 

Általános felhasználású (intézményi) és 

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
értékű közbeszerzési 

eljárás 
 

Nemzeti eljárásrend 
 
 
 

Nemzeti eljárásrend 
 
 
 
 

Nemzeti eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 
 
 

Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 113.§ szerint 
 

Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § 

alapján 
 

Hirdetmény közzététele nélküli, 

2016. február 
 
 
 
 
 

2016. április 
 
 
 

2016. június 
 
 
 
 

2016. 4. negyedév 

2016. június 10. 
 
 
 
 
 

2016. december 31. 
 
 

2016. szeptember 
 
 

 
 
 

1 év 

 



 

 

közvilágítási célú villamos energia 
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 

nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 
 

 II. Építési beruházás           

Thorma János Múzeum bővítése 
 
 
 

Ady Endre utcai óvoda energetikai 
felújítása 

 

Nemzeti eljárásrend 
 
 
 

Nemzeti eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti közbeszerzési eljárás a Kbt. 

113.§ szerint 
 

Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 
 

2016. 4. negyedév 
 
 
 

2016. április 

2017.09.30. 
 
 
 

2016. október 30. 

 

 
Belterületi utak felújítása (Petőfi Sándor 

u., Epreskert u., Tormássy J. u.) 

 
Nemzeti eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 
 

 
2016. július 

 
2016. november 

 

Egyes Főtéri járdaszakaszok 
rekonstrukciója 

Nemzeti eljárásrend  Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 
 

2016. október 2016.12.31.  

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

Kerékpárút engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése (5412 számú út 

közigazgatási határig) 

  
Nemzeti eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§ 

alapján 
 

 
2016. szeptember 

 
2016.december 

 



 

 

Kiskunhalas és hét (7) környező település 
közigazgatási területét érintően központi 
orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 

szolgálat működtetése Kiskunhalas 
központi telephellyel 

 Nemzeti eljárásrend Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 113.§ szerint 
 

2016. október 3 év  

Tengelyen szállított szennyvíz 
elszállítására vonatkozó beszerzési eljárás 

 Nemzeti eljárásrend Hirdetmény közzététele nélküli, 
nemzeti közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 113.§ szerint 
 

2016. 4. negyedév 3 év  

VI. Szolgáltatási koncesszió       

 
VII. Egyéb  

Kiskunhalasi helyi menetrend szerinti, 
autóbusszal történő személyszállítási 
szolgáltatás beszerzése 
 

  
 
- 

 
 

Koncessziós eljárás 

 
 

2016. június 

 
 

2016. utolsó 
negyedév 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
238/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Területi Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő, óvodai fejlesztést célzó 
pályázat benyújtásának előkészítése érdekében a Kertvárosi Általános Iskola területén belül 
építendő, három csoportszobát magába foglaló óvodaépület engedélyezéshez szükséges 
terveket elkészíttesse, egyben megbízza, hogy a szükséges költségeket tervezze be az 
Önkormányzat költségvetésébe. 
 
 
239/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Halasi Városgazda 
Zrt.-vel 2007. december 17-én kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletében 
szereplő támogatott tevékenységek felsorolásának kiegészítését az alábbi tevékenységekkel: 
 

- a Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályával való 
kapcsolattartás 

 
- a közterület kialakítási tervek elkészíttetése és döntésre történő előkészítése 
- a város rövid-, közép-, és hosszú távú, zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési 

koncepciónak, elképzeléseinek kidolgozása és döntésre történő előkészítése, kiemelten 
a tömbös beépítésű területek esetén a nem használható zöldfelületek parkolóhely 
építésére vagy egyéb célra történő hasznosítására vonatkozóan 

- a fasor és parkrekonstrukcióra vonatkozó tervek elkészíttetése és döntésre történő 
előkészítése 

- új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek, közösségi terek terveinek 
elkészíttetése és döntésre történő előkészítése, valamint engedélyeztetése 

 
- temetőfejlesztéssel és temetőfenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatok 

ellátása 
- az egészségügyi kártevők irtásával kapcsolatos feladatokat ellátás 
- a játszóterek teljes körű üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátása 
- a parkfenntartással, a véderdők ápolásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 
- a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és a védett fák gondozási 

feladatainak ellátása 
- állásfoglalás adása a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban (pl. 

fakivágás, gyommentesítés) 
- a közterület alakítását tartalmazó tervek (pl. útépítés) zöldfelületi vonatkozásainak, a 

zöldfelületi rendszer érvényesítésének, védelmének véleményezése 
- az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozása valamint 

módszertani irányítása 
- a közmunka programok hatósági szerződéseiben és munkaterveiben foglaltak teljes 

körű szakmai megvalósítása 
 
240/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület a Prizma Geodézia Földmérő Bt. által 
16/361/2016 számon készített változási vázrajz alapján feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja, hogy a 3703 hrsz alatti területre szennyvíz elvezetést biztosító 22 m2 
területet érintő és ivóvíz ellátást biztosító 85 m2 területet érintő szolgalmi jog kerüljön 
bejegyzésre a 3701 hrsz alatti ingatlan mindenkori tulajdonosa javára. Felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 



 

 

 
241/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2016. Kth. számú határozatát 
2./a) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: 
 

 2./a) A 2.) pont hatálya nem terjed ki a Hősök tere 4. számú és az Eötvös utca 
2. számú ingatlanokkal szemben levő 5 db kiépített várakozóhelyre. 

 
242/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület a város közterületein 53 db közkutat 
kíván üzemben tartani. A fogyasztásmérő órával el nem látott közkutakat rádiós jeladós 
fogyasztásmérőkkel kívánja felszereltetni. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, egyben megbízza, hogy a szükséges költségeket 3.200.000.- Ft 
összegben tervezze be az Önkormányzat költségvetésébe. 
 
243/2016. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal BKB/001/3586-1/2016. számú törvényességi felhívásban foglaltak alapján, 
figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényre az abban foglalt 
határidőig megalkotja a törvényben nevesített településképet érintő rendeletét. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a 
törvényességi felhívás 2. pontjában foglaltak jogszabályi változás folytán okafogyottá váltak. 
 
244/2016. Kth. 
Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Kiskunhalas Halászcsárda utca 
lakóinak útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 
hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”  
[14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§  (2) ]. 
Az útépítés megkezdése a 2017. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. 
 
 
245/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 
Települési Környezetvédelmi Programja 2016-2020. című dokumentumot. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata  
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Kiskunhalas Város környezetvédelmi Programja  
2016-2020.  
Megbízó: Kiskunhalas Város Önkormányzata  
Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
ENV-INFO Kft. témaszám: 
005/KVP/2016. Készítette:  
Dr. Halmágyi Tiborné  
e-mail: htiborne@gmail.com  
mobil: +36/20/3938371  
környezetgazdálkodási szakmérnök  
Magyar Mérnöki Kamarai szám:  
06-1033  
SZKV-hu - Hulladékgazdálkodás 
környezetvédelmi, Szakértő  
SZKV-le - Levegőtisztaság-védelem 
környezetvédelmi, Szakértő  
SZKV-vf - Víz- és földtaniközeg-védelem, 
Szakértő  
SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem,  
Szakértő Érvényes: visszavonásig  
Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség:  
SZTV Élővilágvédelem szakterületen 
szakértő  
Hegedüsné Halmágyi Zsuzsa  
környezetmérnök  
Benda Halmágyi Anikó  
környezetmérnök  
mérnök közgazdász  

Közreműködött:  
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói  
Baics Tamás  
környezetvédelmi ügyintéző Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály  

 
246/2016. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      6.204.367.849 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  5.207.202.949 Ft-ban 

 



 

 

b) Bevételi főösszegét:  6.204.367.849 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  4.220.325.729 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -986.877.220 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -652.102.796 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -334.774.424 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 
összegét:  997.164.900 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          969.088.900 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 
finanszírozási célú kiadások együtt):  -1.984.042.120 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -1.621.191.696 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -362.850.424 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  1.074.042.120 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  832.209.120 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  241.833.000 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 

      3.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése              910.000.000  Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 
1.763.224.005 Ft-ban állapítja meg. 

 
2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b, 3c , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei helyébe e 
rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b ,3c,  4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei lépnek. 

 



 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 

 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 29. 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester             jegyző 
 
(A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas.hu 
honlapon a rendeleteknél.) 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
16/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés 
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében, 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ 
(5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról  szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 15.§ (9) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép : „A Társulási Tanács a személyi térítési 
díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül  az Államháztartás számviteléről 
szóló kormány rendelet vagy más magasabb szintű jogszabály alapján.” 
 
 

2.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról  szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 
jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 
3.§ 

 
E rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 29. 
 



 

 

 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester             jegyző 
 
 



 

 

2016. október 01-től 
  1. melléklet a 19/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

2016. október  01-től 
 
 

Harkakötöny 
 

Ellátási forma 
megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Fizetendő    
mérsékelt  
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj  
(Ft/fő/nap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj  

(Ft/fő/hónap) 

         
 
Önköltség        
2016. év 

Házi 
segítségnyújtás  
(889922)  
(107052) 

0 Ft/óra  260 Ft/óra   260 Ft/óra 

Időskorúak 
ápoló-gondozó 
otthoni ell. 
(873011)  
(102023) 

2 800 84 000 7 062 211 854 

211 854 
Ft/fő/hó 
7 062 

Ft/fő/nap 

 
 
 
Kiskunhalas 
 

Ellátási forma 
megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/hóna

p) 

Számított 
intézmén
yi térítési 

díj 
(Ft/fő/nap

) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/hóna

p) 

Önköltsé
g      

2016. év 

Szociális étkezés   
(889921)  (107051) 

 650 Ft/adag 
    1069 

Ft/adag 
  1069  

Ft/adag 
Házi 
segítségnyújtás(889922)  
(107052) 

    360 
Ft/óra 

 525 Ft/óra  525 
Ft/óra 

Ebédszállítás (889922)   
(107052) 

120 Ft/adag     

Időskorúa
k nappali 
int. ell. 
(881011)  
(102031) 

Étkezéssel 650 
Ft/fő/adag 

 1 069 
Ft/fő/adag 

 1 069 
Ft/fő/ada

g 
Tartózkodá
s esetén 

0    2 399 
Ft/fő/nap  

 2 399 
Ft/fő/nap  

Időskorúak tartós 
bentlakásos szociális 
ellátása (873011)  
(102023) 

2 700 81 000 6 970 209 098 209 098 
Ft/fő/hó 
6 970 

Ft/fő/nap 
Időskorúak átm. ápoló 
gondozó otthoni ell. 
(873012)  (102025) 

2 700 81 000 7 432 222 963 222 963 
Ft/fő/hó 
7 432 

Ft/fő/nap 



 

 

Támogató 
szolgálat 
(889925)  
(101222) 

Szoc. 
rászorult 

0  2 204 
Ft/óra 

441 Ft/km 

 2 204 
Ft/óra 
441 

Ft/km 
Szoc. nem 
rászorult 

Sz.segítés:25
0 Ft/óra     
szállítás:     
40 Ft/km 

    

Férfi átmeneti 
hajléktalan szálló 
(879033)  (107013) 

300 9 000 2 345 70 340 70 340  
Ft/fő/hó 

2 345 
Ft/fő/nap 

 
 
Kisszállás 

 

Ellátási forma 
megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség          
2016. év 

Házi 
segítségnyújtás 
(889922)  
(107052) 

0 Ft/óra   171 Ft/óra  171 Ft/óra 

Idősk. ápoló-
gond. otthoni ell. 
(873011) 
(102023) 

2 600 78 000 6 698 200 928 

200 928 
Ft/fő/hó 
6 698 

Ft/fő/nap 
 
Kunfehértó 
 

Ellátási forma 
megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézmény
i térítési 

díj 
(Ft/fő/nap

) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap
) 

Számított 
intézmény
i térítési 

díj 
(Ft/fő/nap

) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap
) 

Önköltsé
g         

2016. év 

Házi segítségnyújtás 
 (889922)  (107052) 123 Ft/óra  123 Ft/óra  123 Ft/óra 

Időskorúa
k nappali 
int. ell. 
(881011) 
(102031) 

Tartózkodá
s esetén 

0  1 029   
1 029 

Ft/fő/nap 

 
 
 
 
 
Tompa 
 

Ellátási forma Fizetendő Fizetendő Számított Számított Önköltség          



 

 

megnevezése mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

2016. év 

Házi 
segítségnyújtás 
(889922)  
(107052) 

0 Ft/óra 
 
 

 314 Ft/óra  
314 

Ft/fő/óra 

Időskorúak 
nappali int. 
ell. (881011)  
(102031) 

 

0  
 2 188 

Ft/fő/nap 
 

2 188 
Ft/fő/nap 

Időskorúak 
ápoló-gondozó 
otthoni ell. 
(873011)  
(102023) 

2 600 78 000 6 910 207 305 

207 305 
Ft/fő/hó 
6 910 

Ft/fő/nap 

 
 
 
 
 
Pirtó 
 

Ellátási forma 
megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség         
2016. év 

Házi 
segítségnyújtás 
(889922)  
(107052) 

0 Ft/óra  177 Ft/óra  177 Ft/óra 

 
 
 
 
 
Zsana 
 

Ellátási forma 
megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség         
2016. év 

Házi 
segítségnyújtás 
(889922)  
(107052) 

0 Ft/óra  188 Ft/óra   188 Ft/óra 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Balotaszállás 
 

Ellátási forma 
megnevezése 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Fizetendő 
mérsékelt 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 
(Ft/fő/nap) 

Számított 
intézményi 
térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Önköltség          
2016. év 

Házi 
segítségnyújtás 
(889922)  
(107052) 

0 Ft/óra  176 Ft/óra  176 Ft/óra 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a 
sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 18/2015. (VI.26.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, 
Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

 

1.§ 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási 
rendszeréről szóló 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4.§ 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány és Kiskunhalas Város Önkormányzatával 
megállapodást kötött sportszervezetek részére” 
 
(2) A Rendelet 4.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) sport- és diáksport szervezetek működési feltételeinek javítására.” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 4.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
„f) sport-infrastrukturális fejlesztésekre és sportcélú beruházásokra.” 
 
 

3.§ 
 
A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

 

 
„(1) Az önkormányzati támogatás a 4.§. (1) bekezdés b)-e) pontok tekintetében kérelem útján 
nyerhető el, míg a 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás pályázat útján. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet Kiskunhalas Város polgármesteréhez kell 
benyújtani a tárgyévet megelőző év november 30-áig. 
(3) A kérelmező a sporttámogatásra való jogosultság elbírálásához köteles adatokat 
szolgáltatni tevékenységéről. 
(4) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány minden év március 31. napjáig pályázatot ír 
ki sporttevékenységet folytató sportszervezetek részére. 
(5) A 4.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatásról minden esetben a Képviselő-testület 
határoz. 
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartásának és működtetésének 
támogatásáról a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében dönt.” 

 
4.§ 

 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdése. 
(3) Hatályát veszti a Rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése. 

 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 29. 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester             jegyző 
 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 
szóló 8/2001.(03.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § 
(2) bekezdésre tekintettel a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
 (1) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunhalas 
Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001. 
(03. 01.) önkormányzati rendeletének 9.§-a. 
 

2. § 
 



 

 

(1) A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester             jegyző 
 
 
 


