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M E G H Í V Ó 

 

 

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

                                  2022. szeptember 26-án (hétfő) 17.00 órakor 

 

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye: Községháza 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester 

2. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester 

3. Óvodavezetői beszámoló a 2021/2022-es nevelési évről  

Előterjesztő: Lajosbányai Istvánné óvodavezető  

4. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

Előterjesztős: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester 

5. Gördülő Fejlesztési Tervek megvitatása 

Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester 

6. Döntés „Hernádért Emlékérem” adományozásáról (ZÁRT ülés) 

Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester 

7. Egyebek 

8. Tájékoztatások 

 

Hernád, 2022. 09. 22. 

 

 

        Tisztelettel:  

 

Zsírosné dr. Pallaga Mária 

                                                                                           polgármester  
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Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 

2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122 

 

1. napirendi pont 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja. 

Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. szeptember 26-i ülésére 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentésemet az 

alábbiakban terjesztem elő: 

 

52/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

  A Hernád Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítására 

 vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

 stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési 

 sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet 29/A (5) 

 bekezdésben rögzített partnerségi egyeztetés a helyi szabályokban megállapított 

 eljárásrend szerint 2022. március 21-től 2022. április 6-ig lefolytatásra került. 

 A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

 összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 3/2017.(III.29.) 

 önkormányzati rendelet valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

 szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156.§-ban, 157.§ (1) bekezdés c) 

 pontjában, (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a partnerségi egyeztetés 

 elektronikus úton került lefolytatásra.  

 

 A véleményezési dokumentációra vonatkozóan észrevétel nem érkezett, a képviselő-

 testület az  egyeztetést lezárja. 

 

A Pest-Tervvel az együttműködés még folyamatban van, további kisebb változtatások miatt.  
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54/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy  a 

 Fogorvosi Rendelő  - hrsz: Hernád 463/8; 2376 Hernád Temető utca 1. - külső 

 felújításának és fűtéskorszerűsítésének  kivitelezési munkáira érkezett ajánlatok  közül 

 a Schön-Bau Kft. (2376 Hernád Váradi út 1. adószám: 12358630-2-13  –  ajánlatát 

 fogadja el 20.078.137 Ft + 27 % ÁFA   (br25.499.234.-Ft, azaz br. 

 huszonötmillió-négyszázkilencvenkilencezer-  kettőszázharmincnégy forint )  

 összegben. 

A kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést aláírtuk. A kivitelezés 

megkezdődött.  

 

55/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Svaldi 

 közösségi és turisztikai célú fejlesztése munkacímű - a Felső- Homokhátság 

 Vidékfejlesztési Egyesület  VP6-19.2.1 számú „Élhető terek és  innovatív 

 kezdeményezések a helyi közösségek számára”  a Svaldi, hrsz:087/(volt Vadászház) 

 részleges külső felújítása és vizesblokkjának kialakítására érkezett ajánlatok közül a  

 HERKO-BAU Kft. (2376 Hernád hrsz:129/13, adószám:  14454691-2-13) ajánlatát 

 fogadja el  21.300.000 Ft+ 27 % ÁFA azaz br.27.051.000 Ft ( azaz br. 

 huszonhétmillió-ötvenegyezer forint) összegben.  

 A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 3.785.887.-Ft forintot a 2022. évi 

 költségvetési  tartalék terhére biztosítja.  

A vállalkozási szerződést aláírtuk. A kivitelezés megkezdődött.  

56/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Búcsú 

 téren megépítendő - Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület  VP6-19.2.1-33-6 

 -20. számú „Helyi  turisztikai kínálat bővítése - két pályaalap elkészítésére érkezett 

 ajánlatok közül a Schön-Bau  Kft. (2376 Hernád Váradi út 1. adószám: 12358630-2-

 13) ajánlatát fogadja el 6.678.400 Ft + 27 % ÁFA  br.8.481.568 Ft - azaz br. 

 nyolcmillió-négyszáznyolcvanegyezer-ötszázhatvannyolc forint – összegben. 

A vállalkozási szerződést aláírtuk. A pályaalapok elkészültek.  

 

57/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

  Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a 

 hernádi   0120/2 hrsz-ú –  művelési ág: legelő, terület:2048m2 -;  hernádi 0120/4 hrsz-

 ú – művelési ág: kivett tanya, legelő, terület: 3406m2 –;  hernádi 0120/5 hrsz-ú – 

 művelési ág: legelő, terület: 1310m2 –   ingatlanok   belterületbe  csatolását 

 kezdeményezi  a  Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali  Főosztály 

 Földhivatali Osztály 3-nál abban az  esetben, ha a belterületbe  csatolással 



3 
 

 kapcsolatos költségek (földvédelmi járulék,  termőföld kivonással  kapcsolatos eljárási 

 díj, ingatlan-nyilvántartási díj, belterületbe  csatolási vázrajz,  talajvédelmi terv 

 stb.) megfizetését a tulajdonos az önkormányzattal  kötött  megállapodásban vállalja.  

 A  terület felhasználás lakóövezetkénti hasznosítás.  

 A képviselő-testület vállalja a földrészlet 4 éven belül lakóövezetként történő 

 hasznosítását.  

A tulajdonossal a megállapodást aláírtuk. Valamennyi költséget megfizetett 

önkormányzatunk részére. A belterületbe csatolásról a határozatot megkaptuk.  

 

58/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint - „Az 

 önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a 

 továbbiakban: térítés nélkül kapott) 500.000  Ft piaci értéket elérő vagyon 

 elfogadásáról a képviselő-testület dönt.” - a hernádi 108/1 hrsz-ú (művelési ág: kivett 

 helyi közút ;  terület: 551m2) ingatlan 1/1 tulajdonrészt – az előterjesztés szerinti 

 telekalakítási szerződés-tervezetben foglaltak szerint -  településfejlesztés céljára 

 köszönettel  elfogadja.  Az ajándék  értéke 500.000.-Ft.  

 Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület a 23/2022.(II.21.) 

 képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti 

 telekalakítási szerződés aláírására.  

A telekalakítási szerződést aláírtuk. A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a 

szakmai állásfoglalása szerint a tervezett telekalakítás nem felel meg az önkormányzat HÉSZ 

szabályozásának, ezért azt a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 3. elutasította. Tudomásunk szerint újra benyújtják a kérelmet.  

61/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

  Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy az 

 önkormányzat tulajdonát képező Lke övezetbe sorolt hernádi 700/52 hrsz-ú ingatlan

 más célú hasznosításának engedélyezési eljárását megkezdi.  

Felvettük a kapcsolatot a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Főosztályával. 

Csereerdősítésre keressük az önkormányzat tulajdonát képező területeket.  

62/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

  Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a 

 „Rendkívüli önkormányzati támogatás 2022.” című felhívásra pályázatot nyújt be, 

 beszámoló alapján az önkormányzat által kimutatott visszafizetési kötelezettség 

 jogcímen.  
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A pályázott összeg: 18.900.926.-Ft, azaz Tizennyolcmillió-kilencszázezer-

kilencszázhuszonhat forint. 

Pályázatot benyújtottuk, amely pozitív elbírálásban részesült.  

63/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a 

 26/2022.(II.21.) képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint, 4 éves beépítési 

 kötelezettséggel terhelten  értékesíti az  önkormányzat tulajdonát képező hernádi 

 496/4; 496/7; 496/8 hrsz-ú ingatlanokat. 

  Az ingatlanok vételára br.6.000.000.-Ft/telek.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések 

 aláírására.   

A szerződéseket aláírtuk, a vételárat megfizették. A beépítési kötelezettség bejegyzését a 

Földhivatali Osztály elutasította, mivel az már nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezhető jogok között.  

64/2022. (V.2.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy az 

 önkormányzat tulajdonát képező hernádi 037/50, 037/48, 037/82, 0347/79 hrsz-ú 

 ingatlanokra érkezett vételi ajánlatot nem fogadja el.  

A képviselő-testület döntését megküldtük az ajánlatot adónak.  

65/2022. (V.18.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a 

 Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár Nyitott Galériája kiviteli terveinek 

 elkészítésre érkezett ajánlatok közül Ligetvári István (2370 Dabas Lakos Dr.utca 26. 

 adószám: 66199977-1-33) ajánlatát fogadja el, br. 2.050.000.-Ft –azaz kettőmillió-

 ötvenezer forint – összegben.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiviteli tervek elkészítésére 

 vonatkozó szerződés aláírására.  

A szerződését aláírtuk, a tervek elkészültek.  

76/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  

 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plusz-3.3.1-

 21 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek 

 elkészítésére érkezett ajánlatok közül Heli Judit Architects (London) ajánlatát fogadja 

 el 13.310.000.Ft + ÁFA összegben.  

Az ajánlatot adó visszalépett, új eljárást kellett indítani.  
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66/2022. (V.18.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a 

 „Hernádi iparterület elérhetőségének javítása kerékpárút létesítéssel” munkacímű – 

 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00060 azonosító számú projekt, projekmenedzseri 

 feladatainak ellátására érkezett ajánlotok közül Hegyi István (3326 Ostoros Egri úti 

 lakópark 26.) ajánlatát fogadja el.  

 A képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok ellátására megbízási jogviszony 

 keretein belül 2022. május 23. napjától szerződést köt Hegyi Istvánnal, br.100.000-

 Ft/hó összegben.    

A megbízási szerződést aláírtuk.  

67/2022. (V.18.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a 

 „Hernádi Pitypang Óvoda átalakítása és fejlesztése” munkacímű – 

 TOP_PLUSZ-3-3-1-21-PTI-2022-00049 azonosító számú projekt, projekmenedzseri 

 feladatainak ellátására érkezett ajánlotok közül Hegyi István (3326 Ostoros Egri úti 

 lakópark 26.) ajánlatát fogadja el.  

 A képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok ellátására megbízási jogviszony 

 keretein belül 2022. május 23. napjától szerződést köt Hegyi Istvánnal, br.200.000-

 Ft/hó összegben.    

A megbízási szerződést aláírtuk. 

72/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

 előterjesztés szerint tartalommal együttműködési megállapodást köt a Civil út 

 Alapítvánnyal (székhely: 2040 Budapest Budaörsi út 40/1., adószám: 19235475-1-43). 

A képviselő-testület döntéséről értesítettük az Alapítványt.  

73/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

 önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2 pontja alapján – 

 figyelemmel az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt  - az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott kapott felhatalmazás alapján:  

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Hernádi Önkormányzati Konyha 

intézményvezető munkakör betöltésére kiírt  pályázati eljárás eredményes volt.  

2. A képviselő-testület a benyújtott pályázatok alapján   Presenszki Lászlóné (szn: Dodog 

Márta, an: Dormány Magdolna, sz: Budapest, 1962.12.02.) pályázatát támogatja, és – 

öt éves határozott időtartamra -  2022. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig, 
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megbízza a Hernádi Önkormányzati Konyha intézményvezetői- élelmezésvezetői 

feladatok ellátásával.  

A munkaszerződést megkötöttük, a  törzskönyvi nyilvántartásba megtörtént a bejegyzés.  

74/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az  

 „Élhető települések” című, TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú pályázati projekt 

 megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértői feladatok ellátására érkezett 

 ajánlatok közül Máthé Márk (Újlengyel Határ utca 3. Névjegyzéki lajstromszám: 

 00647) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ajánlatát fogadja el 1.500.000.Ft 

 + 0% ÁFA összegben.  

Máthé Márk a Novum Forum Bt. ügyvezetője, az ajánlatot a vállalkozás adta. A szerződést a 

vállalkozással kötöttük. A kivonatot javítani szükséges.  

75/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  

 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plusz-3.3.1-

 21 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési 

 szakértői feladatok ellátására érkezett ajánlatok közül Máthé Márk (Újlengyel Határ 

 utca 3. Névjegyzéki lajstromszám: 00647) felelős akkreditált közbeszerzési 

 szaktanácsadó ajánlatát fogadja el 1.900.000.Ft + 0% ÁFA összegben.  

Máthé Márk a Novum Forum Bt. ügyvezetője, az ajánlatot a vállalkozás adta. A szerződést a 

vállalkozással kötöttük. A kivonatot javítani szükséges.  

77/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  az 

 Örkényi Református Misszió Egyházközség (2377 Örkény Arany J. u. 1.) által 

 szervezett nyári táborhoz a hernádi gyermekek részére 10.000.-Ft/fő támogatást 

 biztosít.   

A támogatási megállapodást aláírtuk. Nyolc hernádi gyermek táborozását támogattuk.  

78/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

-  5 fő jó magaviseletű, a közösségi munkában aktív hernádi általános iskolás gyermek 

révfülöpi táborozásának költségét – 40.000-Ft/fő – jutalomként kifizeti;  

- a Monori Tankerületi Központ által megállapított két fő pedagógus mellé, egy fő segítő 

pedagógust biztosít, aki részére nettó 40.000-Ft tiszteletdíjat állapít meg. 

A táborozás költségét átutaltuk. Pedagógus részére nem kellett tiszteletdíjat fizetni.  

79/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 20 



7 
 

 gyermek jelentkezése esetén a nyári szünet időtartamára  gyermekfelügyeletet szervez 

 az általános iskolás korú gyermekek részére.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy mérje fel a nyári gyermekfelügyelet 

iránti igényt.  

Valamennyi szülő részére tájékoztatást küldtünk. Átlagosan mindösszesen heti 2-3 gyermek 

igényelte a felügyeletet.  

80/2022. (V.30.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy az 

 Örökség Kulturális és Hagyományőrző Egyesület  ( 2376  Hernád Fő utca  149.; 

 adószám: 18712342-1-13)részére a Magyar Falu pályázaton elnyert – községi 

 rendezvényekhez mobil színpad vásárlása -  pályázati cél megvalósításához 663.152.Ft 

 – azaz hatszázhatvanháromezer- százötvenkettő forint – támogatást biztosít.   

A támogatási megállapodást aláírtuk. A mobil színpadot az Egyesület megvásárolta, amelyet a 

nyári önkormányzati rendezvényeken használtak is.  

81/2022. (VI.27.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

 „Élhető települések” című, TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú pályázati projekt 

 során megépítendő kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére érkezett ajánlatok közül 

 Balázs István ajánlatát fogadja el br.2.640.000.-Ft összegben.  

A vállalkozó a szerződéstől az adózási szabályok megváltozása miatt visszalépett. Új eljárást 

kellett indítani.  

82/2022. (VI.27.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

 hernádi 92/3 hrsz-ú – kivett saját használatú út, 228m2 nagyságú - ingatlan kisajátítási 

 eljárása során megállapított 99.180.-Ft –azaz kilencvenkilencezer-száznyolcvan forint 

 – kártalanítási összeget elfogadja.  

A kártalanítási összeget a kisajátítási határozatban foglaltak szerint megfizettük.  

83/2022. (VI.27.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

 hernádi 127/17 hrsz-ú – kivett saját használatú út, 741m2 nagyságú - ingatlan 

 kisajátítási eljárása során megállapított 405.327.-Ft –azaz négyszázötezer-

 háromszázhuszonhét forint – kártalanítási összeget elfogadja.  

A kártalanítási összeget a kisajátítási határozat szerint bírósági letétbe helyeztük.  

84/2022. (VI.27.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. 

 augusztus 1. és augusztus 12 között a Hernádi Önkormányzati Konyha zárva tart. A 
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 képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az zárva tartás idejére a 

 szociális étkezés é nyári gyermekétkezés biztosítására szerződést kössön.  

A nyári zárva tartás idejére a Szluka Étteremmel kötöttünk szerződést.  

85/2022. (VI.27.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által elfogadott költségvetés szerint a 

 2022. évi 818.520.Ft hozzájárulás összegét, illetve a Reménysugár Fogyatékosok 

 Napköziotthona fejlesztő foglalkoztatás kiegészítésére vonatkozó 1.026.225.Ft-ot 

 elfogadja.  

A támogatást átutaltuk.  

87/2022. (VIII.3) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a sportpálya 

 kerítésének 202 méteres szakaszára érkezett ajánlatok közül a Schön-Bau Kft. 

 (Hernád) ajánlatát fogadja el br. 6.780.403.-Ft  - hatmillió-hétszáznyolcvanezer-

 négyszázhárom forint - összegben.  

A szerződést aláírtuk. A kerítés elkészült.  

88/2022. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a  

 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plusz-

 3.3.1-21 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek 

 elkészítésére érkezett ajánlatok közül a HELI HAUS Tervező és Szolgáltató Betéti 

 Társaság (2367 Újhartyán, Szép u. 43. Cégjegyzékszám: 13 06 016661 Adószám: 

 24525105-1-13  ajánlatát fogadja el ) 11.925.000.-Ft + 0% ÁFA  - azaz 

 tizenegymillió-kilencszázhuszonötezer forint - összegben.   

A szerződést még augusztus 15-én aláírtuk. A kiviteli tervek elkészítésének határideje a 

szerződés aláírásától számított 45 nap. 

89/2022. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a  

 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plusz-

 3.3.1-21 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges villámvédelmi 

 tervek elkészítésére érkezett ajánlatok közül a MESSVILL Mérnöki Iroda Korlátolt 

 Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Déryné utca 13. Cégjegyzékszám: 13 09 202565 

 Adószám: 27110944-2-13)  420.000.-Ft + ÁFA – azaz négyszázhúszezer forint + ÁFA 

 - összegben.  

A szerződést aláírtuk. A terveket megkaptam.  

90/2022. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szőlő 
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 utca aszfalttal történő ellátására - Magyar Falu  MFP-UHK/2022.-  érkezett  Hidrográd 

 Kft - 2330 Dunaharaszti, Ganz Ábrahám utca 7.; Cégjegyzékszám: 13 09 120537; 

 Adószám: 14335556-2-13) 24.590.530 Ft + 27 % ÁFA összegű – azaz 

 huszonnégymillió-ötszázkilencvenezer-ötszázharminc forint +ÁFA - ajánlatot 

 elfogadja.  

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges br.  2.989.903 Ft – azaz 

kétmillió-kilencszáznyolcvankilencezer-kilencszázhárom forint-  többletforrást a 2022. 

évi tartaléka terhére biztosítja.  

A szerződést aláírtuk. A kivitelezési munkák a jövő évben kezdődhetnek meg, mivel az 

engedélyes tervek lejártak, újra be kell nyújtani engedélyeztetésre.  

91/2022. (VIII.19.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a  

 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plusz-

 3.3.1-21 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges építészeti-

 műszaki szaktanácsadás és műszaki rajzolás munkáinak elkészítésére érkezett 

 ajánlatok közül Judit Heli Architects (London) ajánlatát fogadja el 3.500.000.-Ft 

 +27% ÁFA – azaz hárommillió-ötszázezer forint + 27% ÁFA - összegben.  

A szerződést aláírtuk. A tervek elkészítésének határideje a szerződés aláírásától számított 45 

nap. 

92/2022. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

 „Hernádi iparterület elérhetőségének javítása kerékpárút létesítéssel TOP_PLUSZ-

 1.2.1-21-PT1-2022-00060” azonosító számú pályázati projekt megvalósításához 

 szükséges kiviteli tervek generáltervezésére érkezett ajánlatok közül az IMPULSOR 

 KFT (Dunaharaszti) 2.640.000.-Ft +ÁFA – azaz kettőmillió-hatszáznegyvenezer 

 forint + ÁFA - összegű ajánlatot fogadja el.    

A szerződést aláírtuk.  

93/2022. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

 települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

 kiegészítő támogatásra támogatási igényt nyújt be. Az igényelt mennyiség 206 erdei 

 m3, keménylombos fafajta. A támogatás elnyerése esetén a képviselő-testület 1.000-

 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrészt – összesen: br. 261.620.- Ft, - és a tűzifa szállításából 

 – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költséget a költségvetési 

 tartalék terhére biztosítja.  

A pályázatot benyújtottuk. Szeptember 22-én válik véglegessé a támogatói okirat, amely 

szerint 136 erdei m3 kemény lombos fafajta megvásárlására kapunk támogatást.  
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94/2022. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

 víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H-ában foglaltakra 

 tekintettel kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint az önkormányzatot terhelő 

 víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség a 

 Magyar Államra történő átruházásra irányuló Integrációs Programban részt kíván 

 venni.  

Szándéknyilatkozatot megküldtük a Szolgáltató részére.  

95/2022. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ingatlan 

 tulajdonosának javaslata alapján a hernádi külterület 0105/47 hrsz.-ú ingatlant 

 „Csonka tanya” elnevezéssel látja el. Az ingatlan elnevezésének nyilvántartásba 

 vételét a Központi Cím Regiszterben el kell végezni, valamint az elnevezést a 

 Földhivatal ingatlan- nyilvántartásában át kell vezetni. 

A közterületet nyilvántartásba vettük.  

97/2022. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

 Hernádi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői beosztás ellátására kiírt  

 pályázati eljárás eredményes volt.  

A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok alapján  Oravetz Anita  (sz: Budapest, 

1974.04.21. an: Schiff Ilona.) pályázatát támogatja, és – öt éves határozott időtartamra 

-  2022. szeptember 1. napjától 2027. augusztus 31. napjáig, megbízza a Hernádi 

Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői  feladatainak  ellátásával.  

Munkaszerződést aláírtuk. A törzskönyvi nyilvántartásba a bejegyzés megtörtént.  

101/2022. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

 önkormányzat tulajdonát képező hernádi 92/3 hrsz-ú 228m2 kivett művelési ágú, saját 

 használatú út megnevezésű ingatlanon keresztül korlátlan áthaladást biztosít a hernádi 

 92/16 hrsz-ú (művelési ág: lakóház, udvar, terület: 855m2) ingatlanhoz.  

Tulajdonost a döntésről értesítettük.  

102/2022. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat  

 Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

 Örkény-Hernád Szennyvíztisztító-telep hatékony működtetésének fenntartása 

 érdekében a telep homokfogójának cseréjére vonatkozó 7.997.000.-Ft +  ÁFA – azaz 

 hétmillió-kilencszázkilenvenhétezer forint + ÁFA – összegű ajánlatot  elfogadja.  

 A képviselő-testület vállalja, hogy 40%-os tulajdoni hányada alapján a fejlesztéshez 

 szükséges forrást a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.  
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Örkény Város Önkormányzatát a döntésről értesítettük.  

104/2022. (IX.19.) képviselő-testületi határozat  

 1. Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hernád. 

 Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 

 ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 

 Programban való részvételtől nem zárkózik el, azonban jelenleg úgy ítéli meg, hogy a 

 víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (2) bekezdésében 

 szabályozott, a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető 

 eszközök tulajdonjogának a Magyar Állam javára térítésmentesen, nyilvántartási 

 értéken történő átruházása tekintetében a rendelkezésére álló információk alapján nem 

 tud döntést hozni, mivel a vagyonátruházással kapcsolatos feltételeket nem látja 

 kellően tisztázottnak. 

 A képviselő-testület véleménye szerint a Magyar Állam illetékes, erre felhatalmazott 

 képviselőinek a víziközmű vagyon átadásáról a tulajdonos önkormányzatokkal 

 közvetlenül kellene tárgyalnia, nem pedig az ebben a kérdésben mandátummal nem 

 rendelkező víziközmű szolgáltatóval. 

 2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy támogatná azt a lehetőséget, hogy az 

 ingyenes vagyonátadási szerződés helyett az Önkormányzat és a Magyar Állam 

 vagyonkezelési szerződést kössön az általános iskoláknak a Klebelsberg 

 Intézményfenntartó Központ részére történő 2013. évi átadása mintájára, melynek 

 során a Magyar Állam a vízközművagyon üzemeltetését átvenné az Önkormányzattól, 

 azonban a hivatkozott vagyon tulajdonjoga az Önkormányzat birtokában maradna. 

 

 3. A Képviselő-testület kifejezetten lényeges feltételnek tekinti az alábbi klauzula 

 felvételét a vagyonátadási szerződésbe: 

 "Amennyiben az ingyenesen átadott víziközmű vagyon a jövőben értékesítésre, illetve 

 koncesszióba adásra kerül, akkor az ebből származó bevétel - a felmerült költségek 

 levonása után - az önkormányzatot illeti meg." 

A Szolgáltatót a testület döntéséről értesítettük. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől jelentésem tudomásulvételét.  

 

Hernád, 2022. 09. 21. 

      Zsírosné dr.  Pallaga Mária 

          polgármester 
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Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 

2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122 

 

2. napirendi pont 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Előterjesztést előzetesen bizottság  tárgyalja. 

Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. szeptember 26-i ülésére 

a temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében található 

felhatalmazás alapján a települési önkormányzat a temetővel kapcsolatos díjakról az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

40. §  

 (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és 

fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, 

d) a temetőbe való behajtás díját. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak 

mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 

temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított 

megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. 

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj 

megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek 

véleményét. 
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(6) A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat 

meg. Nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely 

gondozásához igénybe vett vízért. 

  

Fentiek alapján tehát a temetővel kapcsolatban 4 féle díj állapítható meg: 

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díja, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja, 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj, 

d) a temetőbe való behajtás díja 

 

A díjak megállapításának alapja a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan 

felmerült szükséges és indokolt költségek. 

 

A díjakat rendeletben kell megállapítani, és évente felül kell vizsgálni. A díj megállapításakor 

ki kell kérni a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét. 

 

Jelenleg hatályos 21/2017.(X.31.) önkormányzati  rendeletünk az alábbi díjakat tartalmazza:  

Temetési helyekre vonatkozó megváltási/újraváltási idő, díj: 

 

Sorszám Temetési hely Megváltási/

újraváltási 

idő 

Megváltási/újraváltási 

díj 

1. Egyes sírhely 25 év 8.000Ft 

2. Kettes sírhely 25 év 16.000Ft 

3. Gyermek sírhely 25 év ingyenes 

4. Le nem bomló anyaggal bélelt 

egyes sírhely 

25 év 30.000Ft 

5.  Le nem bomló anyaggal bélelt 

kettes sírhely 

25 év 60.000Ft 

6. Urna sírhely (2 urna) 25 év 20.000Ft 

7. Egyes urnafülke 10 év 10.000Ft 

8. Kettes urnafülke 10 év 20.000Ft 

A megváltási/újraváltási díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák 

 

III. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő: temetői létesítmények, és az üzemeltetőtől 

igénybe vett szolgáltatások díjai:  

 

1. Ravatali terem, ravatalozási hely igénybevételi díj:   10.000-Ft/alkalom 
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2. Ravatalozási berendezések használati díja:      5.000-Ft/alkalom 

3. Halott hűtő igénybevételi díja:                  1.500-Ft/nap 

4. Halott átvételi, átadási díj:      13.200-Ft/alkalom 

5. Hamvak átvételi, átadási díja:       7.000-Ft/alkalom  

(4-5. pontban foglalt díj tartalmazza az üzemeltető 24 órás rendelkezésre állását, az 

átadáskor vagy átvételkor a ravatalozóban lévő hűtő nyitását, zárását, az elhunyt 

okmányainak átadását-átvételét, az eltemetéshez szükséges okiratok hiánytalan 

meglétének ellenőrzését, az elhunyt azonosítását. A díj felszámításának csak az egyik 

fajtája (átadás vagy átvétel) és csak egy alkalommal számítható fel elhunytanként.) 

6. Nyilvántartásba vételi díj:        2.000-Ft/alkalom 

7. Temetés alatti felügyelet:        5.000-Ft/temetés 

 

A III. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  

 

IV. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: 2.600-Ft +ÁFA/nap 

 

V. Sírgondozás díja 

1. Alkalmi      1.000-Ft+ÁFA 

2. Éves (havonta kétszer)  20.000-Ft+ÁFA 

 

A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek: 

TEMETŐ 2020. ÉVI KIADÁSOK   

Rovat Főkönyv Főkönyv megnevezése Teljesítés 

K110101 0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 1 350 000 

K1104 0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 205 000 

K110704 0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 85 000 

K111304 0511133 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 86 667 

K201 05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 75 253 

K207 05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 12 750 

K31209 053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 81 125 

K331 053313 Közüzemi díjak teljesítése 11 359 

K33101 053313 Közüzemi díjak teljesítése (Áram) 132 934 

K33104 053313 Közüzemi díjak teljesítése (Víz) 96 996 

K334 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 199 500 

K33703 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése (Hulladékszállítás) 785 062 

K33709 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 2 315 

K35101 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 285 885 

K35102 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 10 041 

    3 419 887 

   TEMETŐ 2020. ÉVI BEVÉTELEK Teljesítés 

B40204 094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (temetési díj, sírhely megváltás) 1 843 285 

B406 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 480 045 

      2 323 330 

    

TEMETŐ 2021. ÉVI KIADÁSOK   

Rovatrend Főkönyv Főkönyv megnevezése Teljesítés 



4 
 

K110101 0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 1 070 500 

K1104 0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 195 000 

K110704 0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 90 000 

K201 05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 196 154 

K207 05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 13 500 

K31209 053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 16 114 

K33101 053313 Közüzemi díjak teljesítése (Áram) 154 856 

K33104 053313 Közüzemi díjak teljesítése (Víz) 95 199 

K33703 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése (Hulladékszállítás) 722 255 

K35101 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 255 300 

K35102 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 8 842 

K6204 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (urnasírhely kialakítás) 1 574 000 

K6401 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 32 276 

K6701 05673 
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
teljesítése 8 714 

K6702 05673 
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
teljesítése 424 980 

    4 857 690 

   TEMETŐ 2021. ÉVI BEVÉTELEK 

B40204 094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése  (temetési díj, sírhely megváltás) 2 084 120 

B406 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 639 312 

B411 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 283 711 

      3 007 143 

    

TEMETŐ 2022. ÉVI KIADÁSOK (2022.08.31-ig)   

Rovatrend Főkönyv Főkönyv megnevezése Teljesítés 

K110101 0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 824 471 

K1104 0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése 135 529 

K110704 0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése 52 500 

K201 05231 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 134 125 

K201 05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 3 375 

K207 05237 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 4 500 

K31209 053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 3 386 

K33101 053313 Közüzemi díjak teljesítése (Áram) 95 243 

K33104 053313 Közüzemi díjak teljesítése (Víz) 64 567 

K334 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 15 945 

K33703 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése (Hulladékszállítás) 557 238 

K6204 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai 9 918 684 

    11 809 563 

   TEMETŐ 2022. ÉVI BEVÉTELEK (2022.08.31-ig) 

B40204 094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése  (temetési díj, sírhely megváltás) 1 457 454 

B406 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 195 615 

B411 094113 Egyéb működési bevételek teljesítése 2 604 

   Temető 2 db. Urnafal kialakítás pályázati bevétel 3 936 258 

   Temető út kialakítás pályázati bevétel 3 927 038 

      9 518 969 

 

Javaslom, hogy a temetői létesítmények, és az üzemeltetőtől igénybe vett szolgáltatások díjain 

ne változtassunk. Az újonnan elkészült urnafülkék  árát viszont  meg kell állapítani. Az új 

urnafalban 40db két urna és 64 db egy  urna elhelyezésére alkalmas fülke került kialakíásra.  
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 Javaslom, hogy  a díjak megállapításnál kizárólag az önkormányzat által biztosított  nettó 

önerőt – 2.496.858-Ft - vegyük figyelembe, illetve az urnasírhelyek megváltási árát hozzuk 

összhangba a kettes urnafülkék árával.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.  

Hernád, 2022.09.21.  

       Zsírosné dr. Pallaga Mária  

        polgármester 

Határozati javaslat: 

…./2022.(….) képviselő-testületi határozat 

Hernád Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-testülete a temetőről és a temetkezés 

rendjéről szóló 21/2017. (X. 31..) önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetővel 

kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján a díjakat az alábbiak szerint kívánja 

módosítani: 

Sorszám Temetési hely Megváltási/

újraváltási 

idő 

Megváltási/újraváltási 

díj 

1.  Urna sírhely (2 urna) 25 év 34.000Ft 

2.  Egyes urnafülke (A, B, C)  10 év 10.000Ft 

3.  Kettes urnafülke (D)  10 év 20.000Ft 

4.  Egyes urnafülke (E) 10 év 17.000Ft 

5.  Kettes urnafülke (F) 10 év 34.000Ft 

A megváltási/újraváltási díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák 

A képviselő-testület a többi díjtételt nem módosítja.  

A képviselő-testület kéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint 

arra, hogy a rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: jegyző  

Határidő: a következő soros testületi ülés 

 

 

 



1 
 

 

Az intézmény neve: Hernádi Pitypang Óvoda                                                           

Az intézmény címe: 2376 Hernád, Fő u. 144. 

OM azonosítója: 200988 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodavezetői beszámoló  

2021/2022 nevelési évre 
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BEVEZETŐ 

 

A 2021/2022-es nevelési év Munkaterve, az intézmény belső elvárásai, tanfelügyeleti 

ellenőrzés és az önértékelésem során feltárt eredmények alapján készült ez a beszámoló. 

A pedagógiai program, vezetői pályázat és a munkaterv határozzák meg a nevelés céljait és a 

cél eléréséhez szükséges feladatokat. Továbbá felhasználtam saját megfigyeléseimet, óvodánk 

statisztikai adatait, gyermekvédelmi felelősként az éves beszámolómat, a nevelőtestület 

elégedettségmérési eredményeit, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött 

tapasztalatokat.  

A beszámoló által Önök előtt is ismertté válnak a pedagógiai munkánk és a célkitűzéseink. A 

nevelőtestület munkája tükröződik óvodánk külső- belső környezetében, valamint nyomon 

követhető óvodásaink fejlődésében. 

A 2021/22-es nevelési évben a koronavírus még mindig nehézségek elé állított minket, 

hasonlóan az előző évhez. Sajnos már tapasztalatunk bőven volt benne, de szerencsére nem 

kellett az óvodát teljes egészében bezárni. A járvány nem kímélt minket, októbertől -februárig 

folyamatosan megbetegedtek a gyermekek és az alkalmazottak. Az EMMI engedélyére, 

határozatára többször is szükség volt a csoportok bezárásakor. Igyekeztünk a csoportok közti 

keveredést elkerülni.  

Karanténok a 2021-2022 tanévben 

Falevél Cimbora Gesztenye Szivecske Süni Pihe 

1 alkalom 

2021.11.hó 
1 alkalom 

2022.01.hó 

- 
(az előző 

tanévben voltak 

3x karanténban) 

3 alkalom 

2021.10.hó 

2021.11.hó 

2022.01.hó 

3 alkalom 

2021.10.hó 

2021.11.hó 

2021.12.hó 

2 alkalom 

2021.11.hó 

2022.02.hó 

 

Legfontosabb pedagógiai céljainkat, munkatervi és aktuális feladatainkat a járvány harmadik 

hulláma, veszélyhelyzet okozta váratlan helyzetek ellenére sikeresen tudtuk teljesíteni. A 

szakmai munka színvonalát igyekeztünk minden új és eddig ismeretlen helyzetre konvertálni 

és megtartani.  

 

Az értékelés törvényi háttere: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanéveként 

legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény 

tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

(A dőlt betűs tartalmak az intézménnyel szembeni szakmai elvárások.) 
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1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

 

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési 

program, Továbbképzési/beiskolázási 

terv, Munkaterv 

 

Adatszolgáltatás: 

Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény 

stratégiai és operatív terveit (pedagógiai, nevelési program). A stratégiai tervezés eredménye 

a pedagógiai program, amely rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi 

pedagógiai folyamatot. 

A terület értékelése során elsősorban tehát a pedagógiai programban vagy más stratégiai 

dokumentumban megtalálható, a célok elérését biztosító elsősorban pedagógiai folyamatok 

tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az eredményeknek 

megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát, fejlesztő jellegét kell vizsgálni. 

 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, 

tanulásitanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a 

gyermeki alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál. 

 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek 

 elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és bevonja az 

intézmény 

 külső és belső partnereit.  
 A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok 

 megvalósítását szolgálja. 

 Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok tanítási gyakorlata szabályozott és 

 tervezett legyen. 

 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának 

 eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható. 

 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az az intézményi 

fejlesztések egyik alapját képezi. 

 

 

Pedagógiai folyamatok – Tervezés 

 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív tervezés? 

 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban 

van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

 

 

Munkaközösségek, 

munkacsoportok 

Összhang a munkaközösségi terv és a PP 

cél / feladatrendszere között 

Zöldítő munkaközösség 

 

Ebben az évben nem tudtak megalakulni a 

munkaközösségek a létszám hiány és a vírus 

helyzet miatt. 

A következő nevelési év feladata lesz, hogy 

az előző évi tapasztalatokra építve 

Ládafia munkaközösség 
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működjenek az óvodában 

munkaközösségek. 

BECS  

(Belső ellenőrzési csoport) 

A vezető tervezett önértékelése megtörtént a 

csoport hatékonyan bonyolította le az 

önértékelést. 

 

Összefoglaló értékelés:  

A járványügyi helyzet és a pedagógiai munka tervezése kitűnően megvalósult. Nehezítette a 

munkánkat a gyerek halmozott hiányzása és a szülőkkel való kapcsolattartás változása. 

A tanfelügyeleti ellenőrzés előtti önértékelésem megtörtént. 

A beiskolázási terv márciusban hónapban elkészült. A továbbképzési terv arányos része 

megvalósult. 

Az SZMSZ és a Pedagógiai Program felülvizsgálata megtörtént az új törvényi szabályoknak 

megfelelően.  

Az éves leltározás is megtörtént. 

Fejlesztési javaslatok: 

 A 2022-2023 nevelési év tervezése során, melyek azok a PP-célok, amelyeket feltétlenül 

javasolnak a kollégák, illetve ötleteljünk, hogy milyen típusú a munkaközösség/ek/ 

alakuljanak meg.  

 Digitális tervezés lehetősége, véleményezés a nevelőtestület által. 

 Anyagi, tárgyi lehetőségek keresése a digitális kompetenciák fejlesztésére. 

 Munkaköri leírások aktualizálása. 

 Házirend korszerűsítése 

 

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

 

Szempont: 1.2. Milyen az intézmény 

működését irányító éves tervek és a 

beszámolók viszonya? (hogyan épülnek 

egymásra) 

Elvárás: A nevelési év évvégi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése. 

 

A COVID19 járványhelyzet okán a 2021-2022. nevelési év munkatervi céljainak és feladatainak meghatározását 

messzemenően befolyásolták azok az alapelvek, amelyek a járványügyi veszélyhelyzetre alkotott protokoll 

tartalmainkban megjelentek. Pedagógiai céljaink meghatározása során stratégiai céljainkon túl a megelőző év 

értékelési eredményeit és tapasztalatait oly módon építettük be, hogy az intézmény működési és pedagógiai 

tevékenységei során - a közegészségügyi és járványügyi követelmények elsődlegességének figyelembevétele 

mellett - a járványveszély vagy a járványhelyzet körülményeihez igazodó módon járjunk el. (pl.:csoport-

összevonásokat nem alkalmaztuk, ezáltal szakkörök sem működtek) 
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Fejlesztési javaslatok 

(2020-2021. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2021-2022. éves munkaterv) 
Finommozgások, írásmozgás-koordináció fejlesztése Finommotorikus mozgások fejlesztése (ceruzafogás, 

olló használat) 

Tanítói vélemények matematikai hiányokat tártak fel. Matematikai képességek fejlesztése 

Sok hiányzásokat leginkább a már jól működő 

szokásrendszer sínylette meg. 

Rugalmas szokás, norma és szabályrendszer 

kialakítása 

ONOAP előírása alapján Nemzeti értékek őrzése, magyar kultúra ápolása 

Az ovizsaru program sem tudott megvalósulni a covid 

miatt.  

Ovizsaru program folytatása 

A karantén miatt több gyermek nehezen tudott társas 

kapcsolatot kialakítani. 

Közös élmények biztosítása   

 

Összefoglaló értékelés:   

A Finommotorikus mozgások fejlesztése minden csoportban megtörtént napi szintű papír-

ceruza feladatokkal, illetve azzal, hogy az olló, ceruza, filctoll, ragasztó minden kisgyermek 

számára mindig elérhető a csoportokban. Nagyon sok olyan dolgot terveztek az 

óvodapedagógusok ebben a nevelési évben, amihez kellet ollót használni (vékonyabb, 

vastagabb papírhoz is). A középső és nagycsoportosok sablon alapján dolgoztak a nevelési év 

második felében már a kisebbek is próbálkoztak (segítséggel) a sablon körbe rajzolásával. Napi 

szinten alkalmaztunk finommozgások fejlesztését célzó játékokat (csipeszelés, fonalas játékok, 

tapintásos játékok stb.). 

A komplex tevékenységeink minden lehetőségét kihasználva, rengeteg saját készítésű eszközt 

is ”bevetettek” az óvónők, így az egyéni felzárkóztatások során sokat segített a nagyon alacsony 

szintű matematikai szintek emelésére. A matematika minden tevékenységben jelen van, 

Igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni a nap folyamán, valamint kötetlen és mikro 

csoportos formában fejlesztettük a gyerekeket. A fali mágnestáblára készítettünk (ped. assziszt.nagy 

segítségével) többféle fejlesztő játékot matematikai tartalommal töltve. (képkirakók, párosítók, Mátrix, 

síkbeni tájékozódás fejlesztő feladatok.) 

A szabályrendszer kialakításának alapja a napirend, aminek vagy egy „váza”, amit a 

gyerekek nagyon jól ismernek, amit minden esetben betartunk. Ugyanakkor a helyzet úgy 

kívánja, akkor módosításokat hajtunk végre, amit minden esetben elmondunk a gyerekeknek, 

hogy miért, és milyen változás lesz. Az óvodai tevékenységek sorrendje állandó volt egész 

nevelési évben, (biztonságot, kiszámíthatóságot nyújtott) az időtartamok viszont rugalmasan 

változtak az igényeknek megfelelően. A bölcsiből jó szokás-, és szabályrendszerrel érkeztek a 

gyerekek, az otthonról érkezettekkel nehezebben tudtuk elfogadtatni a közösségi élet 

szabályait. 

Egy óvodás gyermek számára érthetővé lehet tenni a Nemzeti ünnepeinket, azt, hogy hol élünk, 

milyen nyelven beszélünk, milyen a kultúránk. Október 23-hoz és Március 15-hez 

kapcsolódva voltunk a Főtéren, vittünk magyar zászlót, tanultunk verset, dalt. Ösztönöztük a 

gyerekeket, hogy szüleikkel jöjjenek ki a községi megemlékezésre. Minden héten beépítjük az 

adott időszak jeles napjait, hagyományőrző szokásait (a kevésbé ismerteket is felkutatjuk, és 

igyekszünk átadni), a gyerekek saját kis életére. Népmesékkel, népi mondókákkal, népi játékokkal 

bővítettük a gyerekek ismereteit. 
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Minden ovizsaru előadáson részt vettünk. A program nem csak a sztereotípiákra épít, hanem 

kiterjed a gyermek saját kis életére. Egyes témákat a csoportokban is tovább gondoltak, 

folytattak az óvónénik a gyerekekkel. 

Közös élmények, séták, kirándulások minden csoportban megvalósultak. Óvodánkban közösen 

megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat (többször előfordult, hogy csak mi gondoltunk 

rá, a szülő nem!) Közös élményeket, pillanatokat megéltek a gyerekek az évzáróra vagy Gálára 

való együttes próbálással, készülődéssel. 

Innováció a Falevél csoportban: Nagy sikere volt ebben a tanévben megújított formában 

megvalósult „Könyvtárunknak”, ahol olyan könyvekkel ismerkedhettek, melyek a legtöbb 

családban nem elérhetőek.  

 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 

 A gyerekek aktívabb bevonása, egyéni motiválása az egyes témákba.  

 A gyerekek túlnyomó többsége nem tud játszani ezért játszani, tanítani az elsődleges 

feladat, hogy képesek legyenek „lefoglalni magukat játékkal”.  

 A mindennapi élethez szükséges praktikus ismeretek bemutatása, gyakoroltatása, 

elsajátíttatása. Az életkoruknak megfelelő gyakorlati tevékenységekben való aktivitás, 

jártasság elsajátítása. 

 Nagyobb hangsúly fektetése a gyerekek állóképességének fejlesztésére. 

Mozgásfejlődésben cél lehetne a mozgás megszerettetése, hisz nagyon keveset 

mozognak otthon a gyerekek. Heti több irányított mozgás, és nagymozgásos játék 

betervezése. Labdahasználat gyakoribbá tétele a mozgásos tevékenységekben.  

 Finommotorika fejlesztése a tanítói visszajelzések alapján 

 Zenés, táncos területek továbbfejlesztése, a ritmusgyakorlatok sikerének tudatában és 

mindezek tovább vitele.  

 A halmozott magatartásproblémával, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek 

integrálása a csoportközösségbe.  

 Az évzáró műsorokat előadhatnák egymásnak a csoportok. A gyerekeknek is élmény 

lehetne és mi is tanulhatnánk egymástól. 

 Család-óvoda kapcsolatának erősítése. Szorosabb együttműködés a szülőkkel 

(Tájékoztatásuk, bevonásuk a tervezett témákkal kapcsolatban.) Szülők számára 

szervezett előadások gyermekneveléssel kapcsolatos témákban. Gyakorlati ötletek 

adása hogyan kéne foglalkozniuk óvodás korú gyermekeikkel.  

 Valami módon korlátozni kellene a szülői igazolások mennyiségét. Illetve az orvosi 

igazolások bemutatásának határidejét. 

 Újra lehetne kutya asszisztált foglalkozásokat szervezni, lebonyolítani. 

 Szakkörök újra tervezése, beindítása. 

 Tehetséggondozás érdekében ösztönözni a szülőket, gyerekeket a rajz-, és versmondó 

versenyeken való részvételre.  

 Kiemelt feladat lehetne az egyéni fejlesztés hangsúlyosabbá tétele 

 Önfejlesztés, kutatómunka a felzárkóztatási lehetőségekkel kapcsolatban. 

 Az adminisztrációs munka megkönnyítése céljából digitális naplók bevezetése 
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Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

 

Szempont: 1.3. Hogyan működik az 

ellenőrzés az intézményben? 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

 

Belső ellenőrzések a 2021-2022. nevelési évben 

Belső ellenőrzés fajtái: 

 pedagógus önértékelés 

 vezetői önértékelés 

 intézményi önértékelés 

1.Önértékelések száma: 1 

Az idei évben csak az én önértékelésem történt meg. Vezetői önértékeléshez dokumentáció 

elemzésekre, fenntartói interjúra, szülői kérdőívezésre is szükség volt, melyek lebonyolítása 

megtörtént a BECS által. A szülők nyolcvan százaléka kitöltötte a kérdőívet. 

Eredménye: A tehetséggondozásról nincs elég információjuk a szülőknek, illetve több 

tájékoztatást szeretnének a gyermekük fejlődéséről. 

Vezetői önértékelés eredményei a beérkezett dokumentumok alapján: 

Erősségek:  

 A stratégiai vezetői célokat oly módon sikerült lebontani operatív célokra, hogy az a 

folyamatos fejlődést biztosította, összhangban volt a külső környezettel, belső 

igényekkel, a folyamatosan változó törvényekkel és a fenntartói elvárásokkal. A 

pandémia idején is folyamatosan, az előírásoknak megfelelően működött az óvoda. 

 Önértékelő eljárások kimunkálásával gyorsan és hatékonyan kezeli a szakmai körben 

jelentkező problémákat.  

 Az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép megfelel a helyi adottságoknak és 

összhangban van a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal. A 3-6 éves gyermekek 

iskolára való felkészítése a gyermekek érdekeit előtérbe helyező óvodában valósul meg.  

 Pályázati forrásokból és alapítványi támogatásból tudatosan, tervszerűen igyekszik 

szebbé varázsolni a környezetet. Törekszik a jó szakmai ellátottság fenntartására. 

Folyamatosan törekedett a meglévő hagyományok megőrzésére és az újonnan felmerülő 

új ötletek meghonosítására. A pandémia idején is, amit csak lehetett, megvalósítottunk.  

 Bizalmon, megbecsülésen alapuló, szakmai igényességre épülő együttműködés 

fenntartása. A már kialakult jó munkahelyi légkör megtartása. 

 Őszinteséggel és pozitív megerősítéssel megtervezett együtt dolgozás működtetése. A 

községi kulturális rendezvényeken való részvétel. A látogatás mellett aktívan segítség 

nyújtás a helyi civil szervezetek programjainak szervezésében, lebonyolításában. 

 Jó kapcsolat fenntartására való törekvés mindenkivel. 
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 Az intézményt, a dolgozókat továbbra is igyekszik bevonni a település közösségi 

programjaiba (idősek világnapja, községi gyermeknap, tábor a hátrányos helyzetű 

gyerekeknek stb.) 

 

Fejleszthetőségek:  

 A tehetséggondozásra sokkal nagyobb figyelmet fordítani. 

 Tárgyi feltételek javítása tornaszoba építésével, a csoportokba korszerű informatikai 

eszközök beszerzésével.  

 A megfelelő tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, ha nem is fejlesztendő, de 

folyamatos feladat, ahogy az innováció támogatása is. 

 Munkaközösségek újra alakítása, a team munka ösztönzése. Folyamatos törekvés az 

óvoda és a család nevelési egységének megteremtésére, az egymást erősítő hatások 

megtalálására és működtetésére. 

 A partneri viszony növelésére való törekvés, hogy a szülő azt érezze, hogy teljes körű 

tájékoztatást kap a gyermekéről. 

2. Felvételi és mulasztási napló ellenőrzés száma: 2 

 Felvételi és mulasztási napló ellenőrzés eredményessége: 

 A pedagógusok naprakészen vezetik a mulasztási naplót. Javításra egyre kevesebbszer 

kerül sor. 

Fejleszthetőség: 

 A távlati terv a felvételi mulasztási napló online vezetése.  

3.Csoportnapló ellenőrzés száma: 2 

Csoportnapló ellenőrzés eredményessége: 

 A pedagógusok elégedettek a naplóval, naprakészen vezetik a csoportnaplót. 

 Fejleszthetőség: 

 A távlati terv a digitális csoportnapló vezetése. 

 

4.Fejlődési napló ellenőrzés száma: 2 

 Fejlődési napló ellenőrzés eredményessége: 

 A két éve módosított fejlődési naplót a pedagógusok felmenő rendszerben alkalmazzák. 

A gyermekek fejlődése átlátható és nyomon követhető. A szülők a napló betekintése 

után fél évente a tájékoztatást megkapják.  

 Fejleszthetőség: 

 A távlati terv a fejlődési napló online vezetése. 

5. Gyermekproduktumok ellenőrzésének száma: minden csoportlátogatáskor. 
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Gyermekproduktumok ellenőrzés eredményesség: 

 Spontán csoportlátogatások alkalmával történik az ellenőrzés. A gyermekek 

produktuma színes és ötletes a tematikának megfelelő, gyermekek kreativitását 

fejlődését elősegítő. A folyosón elhelyezett tárolón a szülők is meg tudják tekinteni. 

 Fejleszthetőség: - 

7. Munkaidő nyilvántartás. ellenőrzésének száma: 2 

Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése, eredményesség: 

 A munkaidőt pontosan betartják, a nyilvántartást érkezéskor és távozáskor rendszeresen 

vezetik.  

Fejlesztési javaslatok: 

 A kollégáknál tudatosítani a nyilvántartás vezetésének fontosságát. 

 

Külső ellenőrzés és minősítési eljárás a 2021-2022. évben 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

 a pedagógus ellenőrzése, 

 az intézményvezető ellenőrzése, 

 az intézményellenőrzése. 

Intézményünkben tanfelügyeleti pedagógus ellenőrzés nem volt. 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2022.április 28-án volt. 

Intézményi önértékelésre 2022.12.09-én kerül sor. 

Minősítési eljárás  

 Nem volt ebben a nevelési évben. 

 Mőnich Réka jelentkezett a következő évre meghirdetett minősítő vizsgára. A jövő évi 

keretbe az óvodapedagógus kérelmet befogadták. 

 

 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

 

Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott gyermeki 

értékelés működése a gyakorlatban? 

 

 

 

 

 

Elvárás: Az intézményben a gyermeki 

fejlődést folyamatosan követik, a 

gyermeki fejlődést dokumentálják, 

elemzik, és az egyes évek értékelési 

eredményeit összekapcsolják, szükség 

esetén fejlesztési tervet készítenek. 

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek 

eredményeiről fejlesztő céllal 
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folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában a gyermeknek. 

 

Fejlődési naplók törvényi elvárás szerinti megfelelősége 

Erősségek:  

 A gyermekek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményei évente 2x 

felmérésre kerülnek, amit a szülők az aláírásukkal igazolnak, hogy a mérési 

eredményekről tájékoztatást kaptak. 

 Minden tekintetben megfelelő eszköz a gyermekek fejlettségi állapotának rögzítésére, 

és jó szolgálatot tesz a családdal történő együttnevelés során is. A törvényi elvárásoknak 

megfelelő, vezetése egyértelmű. 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok 

 Javaslatok a Fejlődési napló, és használhatósága továbbfejlesztésére: digitális 

formátum.  

  

Pedagógiai folyamatok -Korrekció 

 

Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés, 

megfigyelés, értékelés eredményeivel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, 

gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, 

egyéb mérések.) 

Elvárás: Az intézmény stratégiai és 

operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk 

felhasználása. 

 

Összefoglaló értékelés: 

Az óvoda dolgozóinak ellenőrzését minden esetben visszacsatolás követi. Az ellenőrzési 

tapasztalatokat megbeszéljük, és a következő évben újra megfigyelésre kerül. Fontosnak 

tartom, hogy minden dolgozó tudja, mi az erőssége, és miben kell fejlődnie. Hiszem azt, hogy 

mindenki valamiben eredményes, példát mutató, de mindig van lehetőség a fejlődésre is. 

A gyermeki mérések eredményeiből következő fejlesztési feladatokat (korrekciót) az egyéni 

fejlesztési lapon, jelölik a pedagógusok, melynek tartalmáról a szülők a fogadó órán 

tájékoztatást kapnak, és aláírásukkal igazolnak. A megjelölt gyermeki erősségek és a 

fejleszthető területek nemcsak az egyéni fejlesztések során, hanem a nevelési tervekben is 

visszaköszönnek. 

Erősségek: 

 A dokumentumok módosításánál nem csak a törvényi megfeleltetést tartjuk szem előtt, 

hanem a pedagógiai gyakorlat tapasztalatait, az ellenőrzés eredményeit is felhasználjuk. 

 Az egyéni elképzelések korrekt megvitatása, ésszerű javaslatok beépítése a mindennapi 

pedagógiai munkába. 
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 A gyermekek esetében a fejlesztés, a részképesség zavarok korrekciója és a 

felzárkóztatás eredményessége. 

 

 

Fejleszthető területek: 

 Reflektív magatartás A kritikai észrevételeket ne sértésnek, hanem javítandó, 

fejlesztendő feladatként fogja fel minden dolgozó. 

 Házirend felülvizsgálata: Intézményi és csoport szinteken célszerű lenne a szülőkkel 

történő online kommunikációs formák Házirend szintű leszabályozása (tartalom, forma, 

etikai normák).  

 Önértékelési program felülvizsgálata: Ötéves önértékelési terv készítése.  

 

Szempont: 1.6. Mi történik az ellenőrzés, 

megfigyelés, értékelés eredményeivel? 

(Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, 

gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, 

egyéb mérések.) 

Elvárás: Évente megtörténik az 

önértékelés keretében a helyben 

szokások formában rögzített mérési 

eredmények elemzése, a tanulságok 

levonása, fejlesztések meghatározása. 

Ezt követően az intézmény a 

mérésiértékelési eredmények 

függvényében szükség esetén korrekciót 

végez. 

 

Iskolaérettségi méréseket, megfigyeléseket az óvodapedagógusok elvégezték. Ebben a nevelési 

évben 45-ből 36-an lettek iskolaérettek. A szakértői vélemény alapján további egy nevelési évet 

marad intézményünkben 5 gyermek, míg a szülők közül 4 kérvényezte az Oktatási Hivataltól a 

tankötelezettség alóli felmentést. A felmentést az Oktatási Hivatal megadta.  

A 2021-2022 nevelési évben sor került a szülői elégedettség mérésre. Az eddigiek során a 

mérési eredményeket beépítjük a következő évek munkatervébe. A szülői elégedettség mérés   

megtörtént online formában. A szülők 77% töltötte ki a kérdőívet. 

 

KÉRDÉSEK 

 

ADHATÓ VÁLASZOK 

Ki töltötte ki a kérdőívet? Anya: 

72% 

Apa: 

14% 

Közösen: 

14% 

Szeret a gyermeke óvodába járni? Nagyon 

szeret:41.6% 

Szeret:48% Közömbös:10% 

Mennyi időt tölt el a gyermeke az 

óvodában naponta? 

4-5 órát:20% 6-7órát: 

46.1% 

8ó vagy többet: 

20.8% 

Ismeri-e az óvoda nevelési 

célkitűzéseit, feladatait? 

Igen:94.7% Nem: 5.3%  

Igényelne-e több tájékoztatást 

gyermeke óvodai életéről, 

Megfelelő:  

70.1% 

Sokkal 

többet:10% 

Kicsit 

többet:19.5% 
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fejlődéséről a szülői értekezleten és a 

fogadó órákon kívül? 

Esetleges nevelési problémájával 

kapcsolatban kapott-e segítséget? 

Igen:61.1% Nem 

kértem:33.3 

Nem tudtak 

segíteni:5% 

Mennyire elégedett az óvodában 

dolgozók szakmai és emberi 

tudásával, gyermekéhez való 

hozzáállásával? Óvónőkkel: 

Nagyon 

elégedett:50.6% 

Elégedett: 

30% 

Elfogadható: 

17% 

Mennyire elégedett az óvodában 

dolgozók szakmai és emberi 

tudásával, gyermekéhez való 

hozzáállásával? Óvodavezetővel: 

Nagyon 

elégedett:54.5% 

Elégedett: 

38% 

Elfogadható: 

8% 

Mennyire elégedett az óvodában 

dolgozók szakmai és emberi 

tudásával, gyermekéhez való 

hozzáállásával? Dajkákkal: 

Nagyon 

elégedett:68.8% 

Elégedett: 

23.3% 

Elfogadható: 

8% 

Ön szerint mennyire veszi 

figyelembe az óvoda a szülők 

kéréseit, elvárásait? 

Figyelembe 

veszi:64.5% 

Általában 

figy.veszi:31.6 

 

Nem veszi 

figyelembe:4% 

Elégedett-e gyermeke fejlődésével 

mióta óvodába jár? 

Elégedett 

vagyok:87% 

Részben:13% Nem vagyok 

elégedett: - 

Véleménye szerint mennyire valósult 

meg az óvodában az iskolába való 

felkészítés? 

Jobban, mint 

várná: 33.8% 

Ugyan 

annyira: 

63.4% 

Kevésbé, mint 

várná: 3% 

Egyéb észrevétel: 

 Sajnos a nevelt gyerekek meg vannak bélyegezve, ők már alapból hátránnyal 

indulnak. 

 A gyerekeim nagyon szeretnek a Hernádi Pitypang Óvodába járni, sokat 

fejlődtek/fejlődnek ott, ezúton is köszönöm minden ott dolgozónak a munkáját, a 

segítségét, a türelmét. 

 Köszönjük az áldozatos munkát. 

 Köszönöm a lelkes segítségüket és kedvességüket. Örülök, hogy gyerekem 

felkészülten fog az első osztályba menni. Tisztelettel: Oláh György 

 Nem megfelelő kommunikáció, a szülő felé irányuló ellenszenv eléggé 

megnehezítette ezt az évet. Remélem jövőre jobb lesz. 

 

 

 

KÜLSŐ SZAKMAI ELLENŐRZÉS /Tanfelügyelet, minősítés/ 

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre 2022.04.28-án került sor az intézményben. Az ellenőrzés 

feltétele, hogy a vezetői önértékelés megtörténjen és annak eredményeit a tanfelügyelők lássák 

az erre kialakított OH által üzemeltett felületen. 

A tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei: 

Kiemelkedő terület: 

 A gyermeki mérések eredményeire alapozva történnek meg a belső hospitálások, jó 

gyakorlatok átadása egymásnak. 
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 Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai 

munkába. 

 A kollégákkal megosztja a nevelési eredményességről szóló információkat.   

 Jól deklarálja stratégiai céljait, operatív megvalósulását. 

 A vezető jó kapcsolatot alakított ki a partnereikkel, a fenntartóval.  

 Az óvoda nyitottságában kiemelt szerepe volt, több programot, hagyományt vezetett be.  

 A mai kor eszközeivel: honlap, közösségi felületek stb. törekszik az óvoda minél 

sokszínűbb megismertetésére. Jogszabályokat naprakészen követi, a humánerőforrás, 

eszközellátottság biztosítása elsődleges számára. A vezető jól határozza meg a 

stratégiai-operatív céljait, annak megvalósításánál a konszenzus elsődleges számára.  

 A változások menedzselésében sikeres, mindig azonosítja a fejleszthető területeket a 

partnerei elégedettek azok megvalósulásával. Az innovációs törekvéseket támogatja, 

maga is vezető szerepet vállal az intézményi nyitottságában. / családi programok, 

Pitypang Gála, névválasztás stb 

 Személyisége, példamutatása meghatározó az intézményben, motiváló- innovatív belső 

értékekkel bír. Kollégáival törekszik a konszenzusos döntések meghozatalára, biztosítja 

számukra a tárgyi feltételeket, továbbképzést. Munkájukat elismeri, szóbeli dicséret, 

pénzbeli jutalommal.  

 Közös programok szervezésével a csapatszellem erősítését segíti. 

 Működteti a belső tudásmegosztás különböző formáit.  

 A vezető munkáját pozitívan értékeli a fenntartó, a szülők, a kollégák. Hiteles, etikus, 

innovatív, ösztönző személyiség, aki a gyerekek fejlesztését helyezi munkája 

középpontjába, a testület támogatásával. Céljai reálisak, azok megvalósítására 

törekszik. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és 

korlátait. 

 Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai 

alapján folyamatosan fejleszti. 

 

Fejlesztendő terület: 

 Zöld óvoda program bevezetése, folytatása az intézményben.  

 A stratégiai dokumentumok koherenciájának nagyobb mértékű összhangja. 

 Tehetséggondozás bevezetése. 

 Az óvodai dokumentumok, pedagógiai program, szmsz, házirend stb. megjelenítése a 

honlapon. Az óvónői hiány pótlása, a leendő kollégák integrálása a program céljainak 

megvalósításához 

 Közös óvodai programok bővítése.  

 Intézményen belüli ösztönző rendszer kidolgozásával a munkatársak eredményeinek 

elismerését lehetne bővíteni. 

 A feladatok nagyobb mértékű delegálása szükséges. 

 Munkaközösségek munkaterveinek, beszámolóinak beépítése az intézményi 

Munkatervbe, és Beszámolóba.  

 Önfejlesztés során szakmai képzések beiktatása az emberi tényezők mellé. 

 Vezetői programban megvalósultak folyamatos nyomon követése 

 Hatékony időgazdálkodás érdekében a feladatok nagyobb arányú szétosztása.  
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 A fejlesztendő területekre Intézkedési terv készítése szükséges. 

/Megjegyzés: a tanfelügyelői látogatás után az előírásoknak megfelelően elkészítettem az 

Intézkedési tervet és feltöltöttem az OH oldalára. / 

A Hernádi Pitypang Óvoda intézményi tanfelügyelet ellenőrzése 2022.12.09-én lesz. 

 

 

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

Forrás: PP, Vezetési program, Munkaterv 

 

Adatszolgáltatás: 

2021. októberi statisztikai és aktuális 

adatok 

 

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a 

személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lennie a 

személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek 

kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). 

A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes 

kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg. 

 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki 

kulcskompetenciák fejlesztése. 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes gyermekek személyes és 

szociális 

 készségeinek, képességeinek figyelembevételével kerülnek kialakításra. 

 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése 

és működtetése, 

 például a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. 

 Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a 

különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését 

tanulását szolgálják. 

 Az intézményben a tanulói közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik, 

alkalmanként megtörténik a külső partnerek bevonása is. 

 

A 

nevelési/fejlesztési 

folyamat 

alapadatai 

Száma 

2021.10.01 

Száma 

2022.05.31. 

Honnan vannak 

az 

információk a 

kiemelt 

figyelmet 

igénylő 

gyermekek 

szociális 

hátteréről? 

Milyen konkrét 

fejlesztő 

tevékenységet 

alkalmaztatok, és 

ezeket 

milyen 

eredményességgel? 

 

Beírt gyermekek 123 126   

 

Sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

7 7 Szakértői 

vélemény 

Egyéni 

differenciállás, 



15 
 

fejlesztés, 

gyógypedagógus és 

logopédus 

bevonása. 

Beilleszkedési 

magatartási, 

tanulási zavarral 

küzdő gyermek 

5 6 Szakértői 

vélemény 

Egyéni 

differenciállás, 

fejlesztés, 

gyógypedagógus és 

logopédus 

bevonása. 

HH gyermek 7 9 Önkormányzati 

határozat 

A csoport 

pedagógusai és a 

gyermekvédelmi 

felelős, 

segítette a 

családokat. 

HHH gyermek 11 11 Önkormányzati 

határozat 

A csoport 

pedagógusai és a 

gyermekvédelmi 

felelős, 

segítette a 

családokat. 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

7 7 Önkormányzati 

határozat 

 

Szülői nyilatkozat 

alapján 

térítésmentesen 

étkezők 

23 23 Étkezési 

nyilatkozat 

alapján 

 

3, vagy több 

gyermeket nevelő 

családban élők 

33 33 Étkezési 

nyilatkozat 

alapján 

 

Tartósan beteg 

vagy fogyatékos, 

vagy családjában 

tartósan beteg 

vagy fogyatékos 

gyermeket 

nevelnek 

5 5 Szakorvosi 

vélemény 

Anamnézis 

alapján, szülői 

tájékoztatás 

 

Nevelésbe vett 

gyermek 

9 9 Határozat  

Veszélyeztetett 

gyermek 

0 4 Határozat Családsegítővel, 

védőnőkkel szoros 

együttműködés 

Félnapos óvodás 

gyermek  

 

17 17   
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Nem étkező 1 1 Szakorvosi 

vélemény 

Számos ételallergia, 

speciális étrend, 

külön étkészlet 

Speciális étrendet 

igénylő gyermek 

1 1 Szakorvosi 

diagnózis 

Laktózérzékeny 

 

Szöveges értékelés: 

 Logopédus, gyógypedagógus, alkalmazásával a rászoruló, szakvéleménnyel rendelkező 

gyerekek ellátása érdekében egyénre szabott fejlesztés megvalósult. Anyanyelv és 

beszédfejlesztő pedagógus segítségével áthidaltuk az idén is, hogy a Dabasi Nevelési Tanácsadó 

nem tudott logopédust biztosítani intézményünkbe. Mozgásfejlesztő végzettséggel rendelkező 

óvodapedagógusunk látta el az előírt csoportos mozgásfejlesztéseket.  

 

Közösségfejlesztés 

 

Szempont: 2.2. Az intézmény 

közösségépítő tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között valósulnak meg? 

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben. 

 

 

A járványügyi helyzet miatt korlátozottan jöhetett létre közösségépítő tevékenység a szülők 

részvételével. 

A nevelési évben a csoportok a két szülői értekezletet megtartották. Az évindító értekezlet a 

járványügyi szabályokat betartva a beíratott gyermekek részére is megtartottuk. 

Fogadó órákat tartottak a pedagógusok, nagyrészét személyes formában.  

Csoport neve Fogadó óra száma 

I.félév/ részt vett szülő 

Fogadó óra száma 

II.félév / részt vett szülő 

Falevél  14 14 

Cimbora 14 15 

Gesztenye 20 22 

Szivecske 16 8 

Süni 16 19 

Pihe 22 22 

 

Szülőbevonással lebonyolított programokra az idén már sor kerülhetett. 

A csoportok nyílt napjai viszont elmaradtak. 

Fejlesztési javaslatok: 

 Folyamatos ruhagyűjtés a rászoruló családoknak. 

 A Dabasi Pedagógiai Szolgálat logopédusi feladatainak ellátása 

 Nyílt napok pótlása 
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3. EREDMÉNYEK 

 

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv 

 

Adatszolgáltatás: Csoport és intézmény 

szinten nyilvántartott adatok 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, 

hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények 

alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 

ezért arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van 

szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. 

 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat 

folyamatosan gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény.  

 Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik, 

dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják. 

 

Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség – különös 

tekintettel a gyermekek lassú átmenetét az iskolai oktatásba tovább haladására és az erre 

való felkészítésre, a gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a gyermekek értékelésére, 

az egyéni tanulási és fejlesztési lehetőségekre, a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű 

gyermekek támogatására és a nevelés-oktatás általános színvonalára felhasználásra kerül a 

fejlesztési tervek elkészítése során. 

Szempont: 3.1. Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben? 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket: 

 helyben szokásos megfigyelésen, 

vagy 

 más alapon megszervezett mérések 

 eredményei 

 esetleges sport, más 

 versenyeredmények 

 elismerések 

 6 éves kor után óvodában maradó 

 mutatók, elégedettségmérés 

 eredményei (szülő, 

óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők) 

 neveltségi mutatók 

 tanítói vélemények 

 

 

Eredmények bemutatása 

Beiskolázási adatok 

 

Fő % 

Tanköteles korú gyermekek száma 45 100 

Közülük a 2022-2023. tanévben az iskolai 

tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 

36 80 
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 A 2022-2023. nevelési évben az óvodában 

maradó tanköteles korúak száma, aránya 

9 20 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 

Nagycsoportos iskolaérett gyermek 80 százaléka kezdheti meg az iskolát. 

Az Oktatási Hivataltól és a Szakértői Bizottságnál kért iskolaérettségi vizsgálat alapján 

maradnak még egy nevelési évet a gyermekek, az óvodának nincs ebbe beleszólása. 

 

 

Tanítói vélemények a 2021/2022 tanévben iskolát kezdő gyerekek felkészültségéről 

A gyerekek különböző életkorral érkeztek az iskolába. Voltak, akik az iskolakezdés előtt 

töltötték a 6. életévüket, ezzel szemben többen már 7 évesen érkeztek. Ez az egy év ebben az 

életkorban sokat számít, szükségük lett volna még egy évre az óvodában.  

A gyerekek általános felkészültsége változó. Ez függ az óvodában eltöltött időtől és a szülői 

hozzáállástól, neveléstől.  

Beszédkészségük az iskolakezdésre megfelelő volt. Sajnos sok a beszédhibás gyermek, 

akiket a szülők nem vittek logopédushoz, így csak remélni tudjuk, hogy beszédhibájuk nem 

fogja őket gátolni a helyesírás elsajátításában. 

Figyelmük és emlékezetük általában megfelelő fejlettségi szintű. Feladattudatuk, 

feladattartásuk általában kialakult. 

Kudarctűrő képességük megfelelő. Felnőttekhez való viszonyuk jó. 

Finommotorikájuk a legfejletlenebb. Rendkívül nehéz értő olvasásukat ellenőrizni, hiszen a 

legegyszerűbb rajzokat sem tudja a nagytöbbség elkészíteni. Ember rajzaik nem megfelelőek. 

A papírhajtogatás is újdonság volt nekik. Az ollóval való nyírás embert próbáló feladat 

számukra. Sajnos a ragasztóval is haragban vannak a legtöbben. Sok gyermeknek a 

színezéshez sincs türelme. 

Az önálló öltözködés egészen jól megy a többségnek. Sajnos a cipőkötésről ez nem mondható 

el. 

Nagyon szeretnek énekelni, mondókázni, zenét, mesét hallgatni. 

Néhány gyermek mozgáskultúrája fejletlen, nagymozgásuk összerendezetlen, 

mozgásfejlesztésre szorulnak. 

 

 

 

Településünkön ill. azon kívül óvoda szintű „versenyeken” részt 

vett 

gyermekek 

alkalom 

Sport verseny 0 

Rajz versenyek:  -     Diótörő /Hamvas pályázat 

- Mézgyűjtő /külsős pályázat 

- Családom/ Pitypang Gála 

 

A minden csoport 

részt vett a 

pályázatokban 

Egyéb - 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

A rajzverseny pályázatok sikeresek voltak, sok nyertes gyermekünk volt. A külsős 

pályázaton nem sikerült helyezést elérnünk. 

Ovis sport olimpiát a covid miatt nem szervezet Dabas, így nem tudtunk részt venni. 

A Bozsik program folytatása, nagyobb hangsúly fektetése a labdajátékokra és a szabadtéri 
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mozgásra. 

 

 

Speciális fejlesztésben vagy programban részt vett 

gyermekek száma 

alkalom 

Ovi zsaru 6 /3 csoport 

Boldogovi 0 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

Az ovi zsaru programban 3 csoport vett részt. 

A boldog óvoda programot az idén nem folytattuk, mert az óvónők úgy ítélték meg, hogy az 

összeállított tematika nem az óvodás korosztályra íródott. 

 

Fejlesztési javaslatok: 

Az ovi zsaru program megtartása. 

 

Gyermekrendezvények /programok  

Mihály napi vásár szeptember 

Adventi forgatag december 

Színházlátogatások, bérletesek 3 

alkalommal 

Élményszerző kirándulások száma minden csoport 1 

alkalommal 

Műsoros rendezvények a Hamvasban minden csoport 2 

alkalommal 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

Minden csoport több élményszerző kirándulást szervezett. 

 

Fejlesztési javaslat: 

Hetente minden csoport építse bele az éves tervezetébe az ismeretszerző élményt nyújtó 

sétákat. 

Ha a vírushelyzet engedi a közösségépítő programok folytatása, újra gondolása. 

 

Kitüntetések, elismerések Fő 

Állami kitüntetések, elismerések  0 

Település szintű kitüntetések, elismerések 0 

Pénzjutalomban részesült dolgozók száma 21 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

A települési szintű elismerés nem volt.  

Karácsonykor mindenki részesült pénzjutalomban, megköszönve az alkalmazottak éves 

munkáját. Pedagógus napon pedig közös ebéddel köszöntötte a dolgozókat  

A vezetői és pedagógusok önértékelésében részt vett kollégáknak megköszönöm a 

munkájukat, hogy részt vállaltak a nagy terjedelmű dokumentumelemzésben. 
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4. BELSŐ KAPCSOLATOK, 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

Forrás: PP, SZMSZ, Vezetési program, 

Munkaterv 

Adatszolgáltatás: Adatlapok 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra 

áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-

oktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, 

innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli 

információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai 

munkának. 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések a 

munkatársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei. 

 A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok részt vesznek a nevelő-oktató munka 

módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban. 

 Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő kommunikációs rendszert 

alakított ki 

 

 

Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik? 

Elvárás: A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembevételével 

határozzák meg. 

 

 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

Saját feladatvállalását mindenki maximálisan végezte.  

Az óvodában ebben a nevelési évben csak BECS munkaközösség működött. A BECS tagok 

irányításával mindenki elvégezte a vezetői önértékeléshez kapcsolódó feladatát.  

Hospitálások nagyon jól működtek az idei évben, a munkaterv szerint mind a hat látogatás 

megtörtént. Szükséges a folytatásuk, a jó gyakorlatok átadása, átvételének fontossága miatt, 

ezért ragaszkodom, hogy évente egy alkalommal mindenki hospitáljon! 

Fejlesztési javaslatok: 

Olyan munkaközösség/ek megalakítása, ami kapcsolódik az óvoda cél és faladatrendszeréhez, 

illetve segíti az óvodapedagógusok munkáját. 
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Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben? 

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. 

 

 

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége 

Az információ átadás színterei 

 

Belső kapcsolatok-szöveges értékelés 

Nevelőtestületi tanácskozások 

(nevelés nélküli munkanap, 

nevelőtestületi értekezlet) 

Minden nevelőtestületi értekezlet meg lett 

tartva. 

A megtartott értekezletek szakmailag jól 

sikerültek, minden alkalommal 

megbeszélésre kerültek a tematikák, 

tervezett, megvalósított programok. 

Intézmény szakmai 

munkaközösségek 

A BECS munkatervben szereplő feladatok 

megvalósultak. A belső értékelési csoport a 

tervezett önértékeléseket megvalósította. 

Szakmai munkacsoportok 

(gyermekvédelem, 

esetmegbeszélés, stb.) 

A gyermekvédelmi megbeszélésekre szükség 

szerint került sor. 

Munkaértekezletek az éves 

munkaterv szerint (dajkai, 

pedagógiai asszisztensi, stb.) 

A munkaterv szerint nem mindegyik valósult 

meg. 

Alkalomszerű, szükség szerinti 

munkaértekezletek 

3 alkalommal, fontos események előtt 

(december, február, május) 

Munkatársi értekezletek a teljes 

dolgozói kör bevonásával 
A munkaterv szerint a nevelési évzáró és 

évnyitó értekezletet megtartottuk. 

Hospitálás, szakmai 

tapasztalatcsere 

6 alkalommal a munkaterv szerint 

Elektronikus kapcsolattartás 

(E-mail, közösségi oldal, stb.) 

E-mail, Messenger csoportok 

Faliújság Minden csoportnál és a bejáratnál a központi 

tábla. 

Egyéb intézményi gyakorlat 

bemutatása 

Az online kapcsolattartás a kollégákkal és a 

szülőkkel jól működött. 

 

Szöveges értékelés  

A járvány ideje alatt online és telekommunikációs eszközzel tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel, 

aminek bizonyos formája még most is él. A szülőkkel való kapcsolattartás kialakítása a 

közösségi oldalakon Facebook és mesenger szülői csoportban került sor. A szülők bevonása 

megtörtént jól működik, de etikett, szabályrendszer kialakítására folyamatosan szükség van. A 

személyes kapcsolattartásra csak délután került sor az intézményben.  
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Fejlesztési javaslatok: 

Házirendben szabályozni a kellene a messenger használat rendjét. 

Szakmai tapasztalatcsere bevezetése havi egy alkalommal. 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ 

KAPCSOLATAI 

 

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, vezetési 

program, Munkaterv 

Adatszolgáltatás: - 

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül 

felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény 

kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és 

feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) 

életében is. 

 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént. 

 Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az 

intézményi folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása 

megtörténik. 

 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség 

támogatásában, továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik 

a társadalmi szerepvállalás is. 

 

 

 

Szempont: 5.1. Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek az intézmény 

eredményeiről? 

 

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú). 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 

 

 

Az információ átadás színtereinek bemutatása 

Az információ átadás színterei  

 

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

Szóbeli 

Egyéni beszélgetések A szóbeli információ átadása csak a 

gyermekek távozásakor történik. A 
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fogadóórát a pedagógusok évente kétszer 

tartják. 

Értekezletek, megbeszélések SZMK, Szülői értekezlet megtartására két 

alkalommal került sor. 

Írásbeli 

 

Hirdetőtábla A szülők a bejárati ajtón értesültek az aktuális 

hirdetményekről. 

Csoport faliújság Online teljesült 

Meghívó Első szülői évindító értekezlet, műsorok 

Szülői csoport Közösségi oldal 

Levél Értesítések 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

Felhívjuk a szülők figyelmét hirdetőtáblán, közösségi oldalon levél formában és szóban. 

Mindig több csatornán értesülnek az információkról. Fenntartóval napi kapcsolatban 

vagyunk szóban, írásban. 

Partnereinkkel írásban online-elektronikusan, meghívó formátumában tartjuk a kapcsolatot. 

 

Erősségeink: 

 

 Összetartó közösség, több csatornán keresztül értesülnek az információkról. 

 

Fejlesztési javaslatok: 

 

 Jól működő a tájékoztatás.  

 Nagyobb odafigyelés a visszacsatolásra. 

 Jelzés, hogy megkapta a tájékoztatást. 

 

 

 

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA 

FELTÉTELEI 

 

 

Forrás: PP, ÖP, SZMSZ, Vezetési 

program, Továbbképzési/beiskolázási 

terv, Munkaterv 

 

Adatszolgáltatás: - 

Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló 

tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak 

számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az 

intézmény a nevelés, tanulásitanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 

megfelelően alakította ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló 

szakmai környezet kialakítása. 

 

Kulcsjellemzők: 

 

 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és 

alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése 

folyamatos. 
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 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka 

optimális eltételeinek megteremtése érdekében. 

 Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések 

előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen 

meghatározásra került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása 

a feladatok elvégzésére. 

 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű 

tanulási lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.  

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény 

nevelési/tanítási struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat 

a fenntartó felé. 

 

1. A 2021/2022 nevelési évben nevelő-fejlesztő tevékenységet segítő tárgyi eszközök 

beszerzésére és programok finanszírozására került sor: 

Költségvetésből: 

 Játékeszközök, papír-írószer,  

 Cinege csoport új ágyneműket kapott. 

 Az udvari játékok fejlesztése: Új hinta, fészekhintával 

 Mikrohullámú sütő, vászonterítő,  

 Az udvari és az utcai fák veszélyes ágainak metszése és levágása. 

 

Szülői forrásból: 

 Színház látogatás, gyermekek utaztatása, kirándulása 

Pályázati Forrásból: 

 Népzenei bemutató Anka Péterrel 

 Zenekuckó előadás 

 

 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

Csoportokként más-más az igény, a csoportok maguknak intézik, szervezik az élményt nyújtó 

közösségi programokat. 

Évek óta a pedagógusok vásárolhatják meg a szükséges eszközöket, fejlesztő játékokat a 

költségvetési keretből. 

Fejlesztési javaslatok: 

 Laptop beszerzése, hogy át tudjunk állni a digitális csoportnapló vezetésére, ehhez 6 db 

laptopra lenne szükség.  
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 Laptophoz csatlakoztatható hangszóró 

 Pendrive-os/Bluetooth-os hangszórónkhoz töltő. 

 Klíma berendezés 

 Ventillátorok 

 Párakapu az udvarra 

Személyi feltételek 

Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő/tanító munka 

humánerőforrásszükségletéről. 

 

A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára. 

 

1.Humánerőforrás alakulása a 2021-2022. nevelési év során 

A 2021/2022 –es nevelési évet szeptembertől kettő betöltetlen óvodapedagógus álláshely 

hiánnyal kezdtük, vagyis 13 helyett 11 fő óvodapedagógussal kezdtük meg a munkát 6 

csoportban. 2 csoportban az óvodapedagógusoknak nem volt óvónő társa, így pedagógiai 

asszisztensek látták el ezt a feladatot. 2021 végén jelentkezett nálam egy hernádi levelezős 

óvodapedagógus hallgató, aki már az utolsó félévet végezte. Az üres álláshely terhére 2022. 

január elsejével felvettem Pekker Mercedes Flórát, aki nyárig pedagógiai asszisztensként 

dolgozott, majd a diploma megszerzése után bővítette az óvodapedagógusi állományunkat.  

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően 2 fő pedagógiai asszisztens látja el a csoportok 

segítését. Nagyon sok segítséget jelent lelkiismeretes munkájuk, mert így a zavartalan 

intézményi működés maximálisan megoldhatóvá vált. Köszönet óvodatitkárunknak is, aki a 

mindennapi feladatai mellett konyhai kisegítő munkát is végez az emeleti szinten. 

A dadus nénik összeszokott közösséget alkotnak, náluk nem volt személyi változás. 

Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. Mindnyájan szakképzettek. 

A nyár folyamán szerencsénk volt, mert minden héten volt közösségi szolgálatra jelentkező 

fiatal középiskolás, akik az aktuális kerti munkákat elvégezték. Így az idén is megoldódott a 

fűnyírás, locsolás, kapálás… 

2. Továbbképzésekben résztvevő Kollégák: 

 Szakvizsgát nyújtó képzés:0 fő 

 Akkreditált, vagy a hétévenkénti 120 órába beszámítható igazolást nyújtó képzés: 1 fő 

 Nem akkreditált képzés: - konferencia Dabason: 5 fő 

A járvány miatt elmaradtak a képzések, melynek pótlására a következő nevelési évben lesz 

lehetőség. A kollégák többsége önképzéssel bővítette ismereteit, tudását. Nagyobb hangsúly 

az informatikai területein volt. 
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Szervezeti feltételek 

 

Szempont: 6.3. Milyen szervezeti 

kultúrája 

van az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, 

módszereket alkalmaz? 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

gyűjtik 

és megosztják a jó tanulásszervezési és 

pedagógiai gyakorlatokat az intézményen 

belül és kívül. 

 

Az intézmények munkatársai a 

továbbképzések tapasztalatait megosztják 

egymással, belső továbbképzési 

konzultációs 

programokat szerveznek. 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás – Intézményi szintű 

mérési eredmények 

Pedagógusok kérdőíve 

 

Értékelés 

1, 2, 3,4,5 

 

Fejlesztési javaslat 

Hogyan érzi magát munkahelyén? 4.88  

Mennyire érzi úgy, hogy a munkája fontos az 

óvoda eredményes működéséhez? 

4.88  

Mennyire érzi úgy, hogy a tudását és képességét 

tudja hasznosítani a saját csoportjában? 

4.88  

Mennyire elégedett a munkaszervezéssel? 4.88  

Mennyire elégedett munkája erkölcsi 

elismerésével a vezetője által? 

5  

Mennyire elégedett munkája erkölcsi 

elismerésével a társadalmi közeg (szülők, 

település, fenntartó) által? 

3,3  

Mennyire elégedett a szakmai fejlődés 

lehetőségével? 

4,8  

Mennyire elégedett a munkahelyi légkörrel? 4.77  

Mennyire elégedett a munkahelyi környezet 

minőségével? 

4.11  

Mennyire elégedett a szükséges technikai 

felszereltséggel? 

4  

Mennyire elégedett a kommunikációs 

lehetőségekkel közvetlen vezetőjével? 

5  

Mennyire hatékonyak a vezető által tartott 

értekezletek? 

5  

Mennyire elégedett a közvetlen kollégákkal 

kialakítható munkakapcsolatokkal? 

4.88  

ÁTLAG 

 

4.65  

Szöveges értékelés: 

10 óvodapedagógusból 9 töltötte ki a kérdőívet.  
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7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

 

Forrás: PP, Vezetési program, 

Munkaterv, 

Továbbképzési terv 

Adatszolgáltatás: - 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 

értékeli, és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi 

eredmények ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez 

vezető tevékenységeken. A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van. 

 

Kulcsjellemzők: 

 Az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi 

szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogram) 

összhangban fogalmazza meg. 

 Folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves 

tervezés szintjén. 

 A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az 

intézményi gyakorlat része. 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

 

Szempont: hogyan történik a pedagógiai 

programban szereplő kiemelt stratégiai 

célok megvalósítása? 

 

Elvárás: A tervekben (Munkaterv, 

Továbbképzési terv) jól követhetők a 

pedagógiai program kiemelt céljaira 

vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, 

a megvalósulást jelző eredménymutatók. 

A nevelést, tanítást segítőeszközök és a 

nevelési -tanítási módszerek kiválasztása 

és alkalmazása rugalmasan a pedagógiai 

prioritásokkal összhangban történik. 

 

A Pedagógiai program kiemelt területei, cél- és feladatrendszere jól követhető az 

évesmunkatervben, a csoportok tervezéseiben, a továbbképzési tervben. A továbbképzések 

kiválasztása és az ott szerzett tapasztalatok átültetése a gyakorlati munkába, mind a Programunk 

szellemiségét tükrözik. A pedagógusok nagy része örömmel oszt meg új, használható ötleteket. 

Segítik egymást a gyakorlati megvalósításban. 

Erősségek: 

 Belső szakmai napokon való részvétel, hospitálások és tudásmegosztás. 

 Az eddigi továbbképzéseken szerzett tapasztalatok beépítése a gyakorlat munkába 

Fejleszthető területek: - 
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8. NEM VÁRT ESEMÉNYEK ÉS FELADATOK A 2021-2022. NEVELÉSI ÉV 

FOLYAMÁN 

 

Amivel számolnunk kellett: 

 A Harmadik hullám, tömeges megbetegedések, csoportok karanténba kerülése. 

 Kevesebb megvalósítható közös program. 

 Szakkörök elmaradása 

 Pedagógusok digitális készsége: Kevés laptop miatt nem tud megvalósulni. 

 Érdektelen családok bevonása: Nem hozzák vissza a gyermek életét érintő 

eseményekre. 

 Szociális hátrányos helyzetű gyerekek/ családok bevonása: nincs megfelelő eszköz. 

 A gyermek fejlődésállapotának értékelése: Minden csoportnál felmerült, sok volt a 

hiányzások száma. 

 

Erősségeink: 

 Összedolgozás, ötletelés, megbeszélés és a sok éves tapasztalat is jellemezte munkájuk 

sikerességét. 

Részt vettünk az Adni jó programban és a Bohóc doktoroknak gyűjtött csokoládé 

akcióban. 

 Gyakorlati helyszínt biztosítottunk: 

-Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye 

11.évfolyamos hernádi tanulói részére (2 fő) 

- Kem21 projekt Felnőttképző intézet dajka képzőseinek gyakorlatához (2 fő) 

Fejlesztési javaslatok: 

 Laptopok csoportonként 

 Digitális kompetencia fejlesztése. 

 Szülők bevonásának lehetőségeinek újra gondolása 

 

9. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, 

TAPASZTALATOK, JAVASLATOK 

 

Szöveges összefoglaló értékelés: 

 Példás együttműködés. egymás segítése, konstruktív kommunikáció. 

 Mihály napi vásár és az Adventi vásár sikeres lebonyolítása.  

 Az ünnepekre, jeles napokra valófelkészülés, ráhangolódás mindig élményközpontú 

volt 

 Meseelőadással készültünk karácsonyra. 

 Színház látogatások, kirándulások jól sikerültek.  
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Leginkább tanulságos volt: 

 A járványhelyzet alatti dolgozói összefogás, a legkritikusabb helyzetben (tömeges 

megbetegedések) való intézményirányítás, gyors és hatékony problémamegoldás, 

kommunikáció, tájékoztatás, empatikus intézkedési morál. 

 Az SNI-s és BTM-s gyermekek közös felzárkóztatása a segítő szakemberekkel 

összefogva. Egyenlő bánásmódban való részesítés, különböző családi háttér figyelmen 

kívül hagyásával nevelni oktatni a gyermekeket. 

A következő nevelési évre várt kívánságaink a munkánkkal, munkakörülményeinkkel 

kapcsolatosan: 

 Az élet kerüljön vissza a régi kerékvágásba 

 Intézményen belüli szakmai képzés szervezése, folytatása 

 Nyugodt, harmonikus, egészséges óvodai élet, légkör biztosítása 

 Lehetőség arra, hogy megismerjük a legújabb digitális módszereket (online napló: 

OVPED program) 

 Ikt. eszközök felszereltség minden csoportnak (laptop). 

 Nagyobb anyagi megbecsülés. 

 A dolgozók rekreációs tréningen való részvétele, csapatépítő tréning 2 év kihagyás után. 

 

Összefoglalva különleges évet zártunk, folyamatosan megbirkóztunk a járvány adta 

kihívásokkal, valamint mosolyogva, gyermeki szeretettel, elfogadással érkeztünk a 

mindennapokban munkahelyünkre. 

Vezetői pályázatomban felvázolt rövid, közép és hosszú távú elképzelések megvalósításánál 

arra törekedtem, hogy a folytonosság biztosított legyen a múlt és a 2018-2023-as évek között. 

Vezetői feladataim megfogalmazásánál és céljaim kitűzésénél igyekeztem figyelembe venni az 

eddig szerzett tapasztalatokat, az elért eredményeket, valamint a fejlesztésre váró feladatokat. 

Mint vezetőnek is nagy kihívás és megvalósítandó feladatok álltak előttem a járványügyi 

helyzet miatt, melyben a legjobb tudásom szerint, kutatva a lehetőségeket lelkiismeretesen 

helytállva irányítottam az intézményt. Plusz feladat hárult rám, új szabályzatok, jogrendek, 

munkavégzés áthelyezése, munkaköri leírások módosítása stb.végett. 

Köszönöm, minden munkatársamnak, hogy fáradhatatlanul, szó nélkül, és anyagi juttatás nélkül 

is vállalták a megváltozott munkarendet, az online kapcsolattartást a szülőkkel a napi 

kihívásokat, a munkatársak megbetegedése esetén a helyettesítést, a különleges jogrend adta 

feladatokat, mert elkötelezettek és hivatástudattal rendelkező pedagógusok, akik érzik, hogy 

csak így lehet megfelelni az elvárásoknak. 

Ezen kívül szeretném megköszönni minden kolléganőnek ebben a különleges nevelésim évben 

az elfogadást, a kitartó, türelmes munkáját, a gyermekszeretetét. 

Megköszönöm a Szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézmény nevelőmunkájához. 

Köszönöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok és a jeles napok alkalmával is volt módunk 

megtapasztalni. 
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Kérem a beszámoló elfogadását! 

 

2022. 08. 22 

 

Lajosbányai Istvánné 

       óvodavezető 



 

 

 

 
Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 

2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122 

 
4. napirendi pont 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Előterjesztést előzetesen bizottság tárgyalja. 

Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. szeptember 26-i ülésére 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.  

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 

felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévben 

utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 

felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felvételi eljárásban 

először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben 

ténylegesen megkezdik. 

Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, „B” típusú pályázat esetén 3x10 

hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

A támogatási rendszer pénzügyi fedezetét három forrás adja:  

1. települési önkormányzat által nyújtott támogatás, 



2. megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás (tetszőleges összeg), 

3. intézményi támogatás (önkormányzati támogatással megegyező mértékű, az Emberi 

Erőforrás Minisztérium hivatalos honlapján közzétett értékhatárig. 

Önkormányzati csatlakozás határideje: 2022. szeptember 30.  

Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3. 

Javaslom, hogy csatlakozzunk az Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához, és 

tegyük közzé a pályázati kiírásokat.  

 

Hernád, 2022. 09. 21. 

      Zsírosné dr. Pallaga Mária  

            polgármester 

Határozati javaslat:  

…../2022. (….) képviselő-testületi határozat 

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

-  úgy döntött, hogy csatlakozik a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, 

- kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 

és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el, 

- felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri, hogy azt 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg, 

- megbízza  a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

Határidő: 09.30..  

Felelős: polgármester, jegyző  


































































