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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 

 

Áht. 34. §-a szerint: „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő 

bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 

(2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a 

helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást. 

(3)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai 

a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 

hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 

Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 

meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, 

az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 

költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk 

irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak 

módosítására, átcsoportosítására az (1)–(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-

testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve 

a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat 

elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.” 

 

Az alábbi táblázatok alapján tájékoztatom a képviselő-testületet az Önkormányzat és az 

intézményei költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonként történő 2015. 

I. félévi alakulásáról, összehasonlítva a tervet a tényekkel: 
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  adatok Ft-ban 

Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 
2015. I. félévi 

tényleges 

Önkormányzat működési támogatásai         140 500 559 Ft         84 548 255 Ft  

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről  
         19 520 000 Ft         10 946 629 Ft  

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről  
                         -                              -       

Közhatalmi bevételek         115 653 000 Ft         32 008 167 Ft  

Helyi adók          66 051 000 Ft         26 369 152 Ft  

Gépjárműadó          58 687 000 Ft         23 950 256 Ft  

Működési bevételek           63 024 534 Ft         12 885 702 Ft  

Felhalmozási bevételek           31 484 000 Ft           3 000 000 Ft  

Működési célú átvett pénzeszközök                           -                     20 000 Ft  

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          -                              -       

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:  
       370 182 093 Ft       143 408 753 Ft  

Hitel-, kölcsönfelvétel 

államháztartáson kívülről  
         20 000 000 Ft                         -       

Belföldi értékpapírok bevételei                           -                              -       

Maradvány igénybevétele           24 359 814 Ft                         -       

Belföldi finanszírozás bevételei         103 950 466 Ft         49 887 006 Ft  

Külföldi finanszírozás bevételei                           -                              -       

Adóssághoz nem kapcsolódó 

származékos ügyletek bevételei 
                         -                              -       

   FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:  
       148 310 280 Ft         49 887 006 Ft  

 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:   

       518 492 373 Ft       193 295 759 Ft  

 

Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 
2015. I. félévi 

tényleges 

Működési költségvetés kiadásai  375 561 521 Ft 180 026 008 Ft 

Felhalmozási költségvetés kiadásai  55 252 548 Ft 13 296 747 Ft 

Tartalékok  67 678 304 Ft                        -       

Általános tartalék 24 359 814 Ft                        -       

Céltartalék 43 318 490 Ft                        -       

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN  
498 492 373 Ft 193 322 755 Ft 

Hitel-, kölcsöntörlesztés 

államháztartáson kívülre  
20 000 000 Ft                        -       
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Belföldi értékpapírok kiadásai                          -                              -       

Belföldi finanszírozás kiadásai                           -       4 515 575 Ft 

Külföldi finanszírozás kiadásai                           -                              -       

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN: 
         20 000 000 Ft               4 515 575 Ft     

KIADÁSOK ÖSSZESEN:        518 492 373 Ft       197 838 330 Ft  

 

A tárgyévi költségvetés módosítását leginkább az alábbiak teszik szükségessé: 

 

1. Bevételek változása:    + 11.410  e Ft 

1.1. Központi előírások miatti összegek megérkezése 

  - közcélú foglalkoztatás, 

  - szociálpolitikai ellátások igénylései 

  - bérkiegészítés/bérkompenzáció 

1.2. Munkaügyi központtól kapott támogatás megérkezése 

 1.3. A működési bevételek I. félévi alakulása 

 

2. Kiadások változása:    + 11.410  e Ft 

2.1. A képviselő-testület által év közben hozott határozatok átvezetése a 

költségvetésen  

2.2. Közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek és járulékok 

2.3. Szociálpolitikai ellátások kifizetése 

 

Az előirányzat-módosítási javaslatot részletesen lásd a 2. számú határozati javaslatban. 

 

Szöveges beszámoló a 2015. évi költségvetés 1. módosításához 

 

I.  BEVÉTELEK   

 

Az önkormányzat 2015. évi bevétele 529.902.801.- Ft-ban számszerűsíthető, melyből a 

ténylegesen felhasználható bevétel 425.771.911.- Ft, az intézményi finanszírozás 104.130.890.- 

Ft. 

 

A bevételek önkormányzat és intézményei tekintetében a módosított elő irányzathoz képest 

36%-ra teljesültek.  

 

A működési bevételek 38%-ra, a felhalmozási bevételek 34 %-ra teljesültek.  

 

Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza: 

 

Az Önkormányzat működési bevételeit a közhatalmi bevételek, intézményi működési 

bevételek,  

az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök alkotják.  

 

I/1. A helyi adóknál - a várható 2014. évi teljesítésekre alapozva -, 115.687.200.- Ft összeggel 

számoltunk az alábbi táblázat szerinti bontásban: 

 

Adónem 2014. év összesen (e/Ft-ban) 

Magánszemélyek kommunális adója 7.364 

Vállalkozók kommunális adója - 

Iparűzési adó 58.687 

Gépjárműadó 24.834 
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Pótlékok, bírság, mezőőri járulék 20.322 

Talajterhelési díj 4.480 

Összesen: 115.687 

 

I/2.  Normatívák:   

 

Központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásunk, a normatív állami 

hozzájárulások összege, mely 2015. évben: 151.515.408.- Ft  

 

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként havonként igényeljük a különböző 

jogcímeken kifizetett segélyek, jövedelempótló ellátások összegének jogszabály szerint 

meghatározott hányadát a Magyar Államkincstár központosított rendszerén keresztül. 

 

I/3. Finanszírozási bevételek: jelenleg nem rendelkezünk az állam által engedélyezett hitellel. 

Terveink szerint 2015. évben fejlesztési célú hitelt nem tervezünk. 

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit tárgyi eszközök értékesítésből, Európai Uniós 

támogatásokból, egyéb forrásból átvett pénzeszközökből terveztük.  

 

I/4. Az intézményi működési bevételeknél 63.184.534, a felhalmozási bevételnél:  

31.484.000-os összeget számszerűsítettünk.  

 

Átvett pénzként - a korábbi évekhez hasonlóan - az OEP-től kapott támogatás is szerepel.  

 

I/5. Maradvány igénybevételére:  24.359.814.- Ft áll  rendelkezésre. 

 

II.  KIADÁSOK    

 

A kiadások önkormányzat és intézményei tekintetében összesen a módosított előirányzathoz 

képest 37%-ra, ezen belül a működési kiadások 46%-ra, a felhalmozási kiadások  

24%-ra teljesültek.  

 

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az 

előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az 

intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink 

teljesítését, a Képviselő-testület 2014. évet érintő döntéseit.  Mindezek eredményeként a 

jelenleg reálisan számba vehető kiadási szint  529.902.801.- Ft-ban került meghatározásra 

az alábbiak szerint: 

 

II/1.  Működési kiadások 

 

Az Önkormányzat működési kiadásait a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és 

hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások  

alkotják.  

 

A működési kiadások összességében 395.358.216-ot tesznek ki. 

 

A.) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik: 

                  Civil szervezetek- sport 

támogatása, rendezvények:                9.394.000 Ft 

                  Településtisztaság: 25.038.000 Ft  

                  Konyha: 33.323.374 Ft  

                  Ingatlanok 0 Ft 
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                   Önk. jogalkotási feladatai 

(polgármester és képviselők tiszteletdíj): 25.274.055 Ft 

                  Területi általános végrehajtó 

igazgatási szerv 110.704.932 Ft  

                  Adó 0 Ft  

                  Városgazdálkodás: 30.729.423 Ft  

                  Közvilágítás           6.225.000 Ft 

                  Gyermekorvos: 12.473.660 Ft  

                  Védőnő:   4.919.000 Ft 

                  Szociális feladatok: 24.735.522 Ft  

                  Könyvtár:   8.799.826 Ft 

                  Köztemető-fenntartás: 100.000 Ft 

B.)               Költségvetési szervek és kiadásaik: 

                  Kökörcsin Óvoda             53.632.960 Ft 

                  Polgármesteri Hivatal 50.008.464 Ft  

 

II/2. Felhalmozási kiadások: 

 

Az Önkormányzat felhalmozási a beruházási és felújítási kiadások, és az egyéb felhalmozási 

célú kiadások alkotják.  

 

Felhalmozási jellegű kiadásokra a költségvetésben 56.125.957.- Ft-os összeget 

számszerűsítettünk.  

Ez az összeg tartalmazza a fejlesztési kiadásainkat, konkrétan az szennyvíztisztító, sportöltöző, 

egészségház felújítási munkáit– Áfával együtt és a felhalmozási célra átadott pénzeszközeinket, 

többek között az építéshatóság, együtt segítő szolgálat, ügyelet támogatásit. 

 

II/3.  Adósságszolgálat: 

Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel 

(115.687.200+49.740.000) éves előirányzatának 50%-a lehet, azaz előreláthatólag 82.713.600 

Ft.  

 

II/4. Tartalékok: 

Tartalék címén 2015-ban 24.359.814 Ft általános tartalékot és további 43.318.490 Ft 

beruházási céltartalékot képeztünk. Az általános tartalék összege a félév során 13.775.251.- Ft-

tal csökkent, ezáltal az általános tartalék 10.584.563 Ft-ra csökkent, 43.318.490 Ft beruházási 

céltartalék egy részét a Szennyvíztisztító beruházási munkálatainak önerejéhez terveztük be, 

melynek felhasználása 2015. évben folyamatos. A másik részt a folyamatos felújításokra 

tartalékoljuk. 

 

II/5. Finanszírozási kiadás:  
Terveink szerint 2015. évben fejlesztési célú hitelt nem terveztünk. 

 

II/6.  Hiány: 

A Működési hiány mértéke összesen: 0 Ft. Az Önkormányzatnak fejlesztési hiánya nem lehet!  

 

Összegezve 

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I. félévben felmerül fizetési  

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor.  

Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló 

előirányzatok maradéktalan betartása a második félévben.  
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Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az 

előirányzat-módosítási javaslatot, illetve annak figyelembevételével a 2015. évi költségvetés 

módosításáról szóló rendelettervezetet megvitatni, majd a határozati, illetve a 

rendeletmódosítási javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2015. évi költségvetési rendelete módosításához 

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

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:  

 

I. Társadalmi hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatások, a 

támogatásértékű bevételek, a pénzmaradvány igénybevételének változása miatt. A rendeletben 

foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.  

 

II. Gazdasági, költségvetési hatásai: Az önkormányzat fizetőképességének megtartása.  

A 2015. évi előirányzat módosítása révén Kakucs Község Önkormányzatának a bevételei és 

kiadásai 11.410 e Ft-tal növekednek. 

 

III. Környezeti következményei: nem releváns.  

 

IV. Egészségi következményei: nem releváns. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem releváns. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (5) 

bekezdéseiben foglaltak teszik indokolttá a jogszabály megalkotását. 

Az Áht.-ban foglalt rendelkezések megsértése jogszabálysértést von maga után.  

 

VII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
a feltételek biztosítottak.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

1. Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (……..) Határozata: 

Az Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetési beszámolójáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetési beszámolóját 

529.902.801,-Ft összegű módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 

193.295.759,-Ft összegű teljesített bevétellel, 

197.838.330,-Ft összegű teljesített kiadással,  

10.071.606,-Ft önkormányzati, 

343.583,- Ft polgármesteri hivatali és 

587.136,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, 

elfogadja. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 
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2.  Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (……..) Határozata: 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak 1. módosításáról 

 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2015. évi költségvetése 1. 

módosításához a 2015. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-módosítást: 

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

 

2015. 06. 30. Előirányzat-módosítás 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Ei.számla Megnevezés  Kiadás    Bevétel  

Rovatok közötti átrendezés 

K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef           508 287 Ft    

K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai -        508 287 Ft    

K44/22 Helyi megállapítású közgyógyellátás            73 440 Ft    

K48/222 Gyógyszertámogatás(Települési tám) -          73 440 Ft    

K84/9 Térs.fejl.tan.felh.c.támogatás          375 000 Ft    

K506/71 Társulás működ.c.tám./TÖOSZ,Dunav.,OKTKT -        375 000 Ft    

K61/2 Szellemi termékek beszerzése -     1 700 000 Ft    

K65 Részesedések beszerzése       1 700 000 Ft    

K67/2 Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA -        885 694 Ft    

K74/2 Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA          885 694 Ft    

K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA -        129 000 Ft    

K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef           129 000 Ft    

K46/21 Lakásfenntartási támogatás            33 400 Ft    

K48/223 Lakásfenntart. támogatás(Települési tám) -          33 400 Ft    

K512/415 Civil szerv.m.c.tám./PEMEROSZ/ -          20 000 Ft    

K512/4151 Civil sz.m.tám. /Kakucsi Roma Testvérek/            20 000 Ft    

K512/411 Civil szerv.működ.c.tám./Ablak Kakucsra/ -        685 000 Ft    

K512/417 Civil szerv.m.c.tám./KAFIK/ -          80 000 Ft    

K512/4191 Civil szerv.m.c.tám./Vasas Birkózó Szako          100 000 Ft    

K512/4192 Civil sz.m.c. tám. /Bárdos L.Kamarak./          360 000 Ft    

K512/4193 Civil sz.m.c.tám. /Halvány Őszir. Ny./          125 000 Ft    

K512/4194 Civil sz.m.tám. /Kakucsi Népdalkör/          100 000 Ft    

K512/4195 Civil sz.m.tám. /Kálvin Zenekar/          100 000 Ft    

K512/4196 Civil sz.m.tám. /KAVICSOK Nyklub/            50 000 Ft    

K512/4197 Civil sz.m.tám./Kakucsi Lovasegyesület/            30 000 Ft    

K512/4198 Civil sz.m.tám. /Kakucsi Dream Team/            95 000 Ft    

K512/4199 Civil sz.m.tám. /Kakucsi Roma Baráti Kör            70 000 Ft    

K512/421 Egyéb nonpr.sz.műk.c.tám/Sport/ -        265 000 Ft    

K46/21 Lakásfenntartási támogatás            18 800 Ft    

K48/243 Települési/lákásfenntartási -          18 800 Ft    

K506/73 Társulás műk.c.tám/CSÉV-KA/ -     1 500 000 Ft    

K65 Részesedések beszerzése       1 500 000 Ft    
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K313/1 Árubeszerzés            60 000 Ft    

K512/423 Egyéb nonpr.sz.műk.c.tám/Felső-Homokh/          972 409 Ft    

K513/1 Tartalékok előirányzata -        937 254 Ft    

B36/26 Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság               34 200 Ft  

B411/99 Egyéb különféle működési bevételek                    955 Ft  

B65/23 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz               60 000 Ft  

Rovatok közötti átrendezés/előző évi rendezése 

K5021 Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad       6 574 042 Ft    

K513/1 Tartalékok előirányzata -   11 089 617 Ft    

K914 ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése       4 515 575 Ft    

Ellátási díjak rovatok közötti rendezése 

B402/12 Vendég, óvoda vendég étkezési díjbevétel               94 371 Ft  

B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele               15 734 Ft  

B404/341 Önkorm.lakások lakbérbevétele             415 000 Ft  

B405/12 Intézm. ellát. díjak/napközi étkezés   -         430 734 Ft  

B405/15 Intézm. ellát.díj/vendég,nyugd étk+rezsi   -      2 981 132 Ft  

B405/9 Egyéb ellátási díjak          2 886 761 Ft  

Könyvtár érdekeltség növelő támogatás/utólag kapott 

B114/2 Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás             181 773 Ft  

K311/3 Könyvbeszerzés          173 117 Ft    

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA              8 656 Ft    

Lakásfenntartási támogatás/utólag leigényelt 

B113/7 Lakásfenntartási támogatás             738 360 Ft  

K46/21 Lakásfenntartási támogatás          738 360 Ft    

Foglaloztatást helyettesítő támogatás/utólag leigényelt 

B113/5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás          1 352 192 Ft  

K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás       1 352 192 Ft    

Óvodáztatási támogatás/utólag kapott 

K42/22 Pénzbeli óvodáztatási támogatás          100 000 Ft    

B113/4 Óvodáztatási támogatás             100 000 Ft  

Bérkompenzáció-Közfoglakoztatási támogatás rendezése/utólag kapott 

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.          1 031 458 Ft  

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.          2 116 293 Ft  

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.             346 083 Ft  

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.             485 142 Ft  

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.          3 333 912 Ft  

B113/6 Rendszeres szociális segély             561 583 Ft  

B115/2 Bérkompenzáció/2015/             388 577 Ft  

B115/2 Bérkompenzáció/2015/             131 572 Ft  

B115/2 Bérkompenzáció/2015/             131 572 Ft  

B115/2 Bérkompenzáció/2015/             116 332 Ft  

K1101/1 Alapilletmény       1 690 218 Ft    

K1101/1 Alapilletmény          173 440 Ft    

K1101/1 Alapilletmény          352 608 Ft    

K1101/1 Alapilletmény          462 102 Ft    
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K1101/1 Alapilletmény            68 100 Ft    

K1101/1 Alapilletmény       2 625 128 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó            57 166 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó            95 202 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó          124 767 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó          456 324 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó            18 387 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó          708 784 Ft    

K2/4 Táppénz hozzájárulás            28 384 Ft    

K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás          631 928 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal            66 505 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal            17 653 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal            17 653 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal            17 653 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda            24 384 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda            12 192 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda            12 192 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda            12 192 Ft    

K46/21 Lakásfenntartási támogatás          130 640 Ft    

K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély          829 022 Ft    

K1113/9 Egyéb sajátos juttatások              9 900 Ft    

ÖSSZESEN:     11 110 004 Ft       11 110 004 Ft  

 

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

2015. 06. 30. Előirányzat-módosítás 

KAKUCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Kompenzáció rendezése 

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               66 505 Ft  

K1101/1 Alapilletmény             52 800 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó             13 705 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               17 653 Ft  

K1101/1 Alapilletmény             13 900 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó               3 753 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               17 653 Ft  

K1101/1 Alapilletmény             13 900 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó               3 753 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               17 653 Ft  

K1101/1 Alapilletmény             13 900 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó               3 753 Ft    

        

Szoftvervásárlás 

K61/2 Szellemi termékek beszerzése           110 800 Ft    

K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés -        110 800 Ft    

K61/2 Szellemi termékek beszerzése             56 000 Ft    

K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés -          56 000 Ft    
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K61/2 Szellemi termékek beszerzése             62 400 Ft    

K63/1 Informatikai gép, berendezés beszerzés -          62 400 Ft    

ÖSSZESEN:          119 464 Ft            119 464 Ft  

 

 

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

2015. 06. 30. Előirányzat-módosítás 

KAKUCSI KÖKÖRCSIN ÓVODA 

Takaréktól kapott támogatás  

B65/1 Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz               20 000 Ft  

K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés             20 000 Ft    

        

Kompenzáció rendezése 

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               24 384 Ft  

K1101/1 Alapilletmény             19 200 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó               5 184 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               12 192 Ft  

K1101/1 Alapilletmény               9 600 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó               2 592 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               12 192 Ft  

K1101/1 Alapilletmény               9 600 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó               2 592 Ft    

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               12 192 Ft  

K1101/1 Alapilletmény               9 600 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó               2 592 Ft    

  Összesen            80 960 Ft              80 960 Ft  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 
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Rendeletalkotási javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 

a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) 

bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint 

módosítja. 

 

2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetését 

 

381.412.097 Ft költségvetési bevétellel, 

529.902.801 Ft költségvetési kiadással, 

148.490.704 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg.” 

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2015. szeptember 10-ei ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2014/15. nevelési évéről készített 

beszámolóról  

Előterjesztő: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Készítette:   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A mellékelt dokumentum alapján a Kakucsi Kökörcsin Óvoda vezetője megküldte 

Önkormányzatunk részére a 2014/15. nevelési évről készített beszámolót. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda beszámolóját megvitatni és a határozati 

javaslat alapján annak elfogadásáról a döntést meghozni szíveskedjék. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (……….) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda által a 2014/15. nevelési évről készített 

beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   óvodavezető 
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A ...../2015. (.......) Kt. Határozat melléklete: 

 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

2366 Kakucs, Székesi út 3. 

OM: 032999                                                                             

Iktatószám: 

 

Óvodavezetői beszámoló 

 

2014/2015. nevelési év 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. Pedagógiai folyamatok………………………………………….. 2. o. 

 

1.1. Tervezés 

1.2. Megvalósítás 

1.3. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya 

1.4. Ellenőrzés 

1.5. Értékelés 

 

2. Közösségfejlesztés……………………………………………….. 6.o. 

 

2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 

2.2. Intézményi közösségépítő tevékenységek 

 

3. Eredmények…………………………………………………….. 6.o. 

 

3.1. A gyermekek iskolai beilleszkedésének eredményei 

3.2. Szülői visszajelzések eredményei 

3.3. Egészségügyi hálózat – óvoda kapcsolata, eredményei 

3.4. Fenntartó – óvoda kapcsolata, eredményei 

 

4. A pedagógiai munka feltételei………………………………… 9.o. 

 

4.1. Csoportjaink létszáma, összetétele 

4.2. Tárgyi feltételeink 

4.3. Személyi feltételeink 

 

5. Munkaközösségi beszámolók………………………………… 10.o. 

 

5.1. Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség 

5.2. Minőséggondozó Szakmai Munkaközösség 

 

 

Melléklet  

 

Pedagógiai folyamatok 

 

1.1 Tervezés 

 

A stratégiai tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, továbbképzési program, 

intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése). Az intézmény vezetése 

irányítja az intézmény stratégiai dokumentumainak kialakítását. A tervek elkészítése a 

nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra 

időben megtörténik. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel. 

 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival 

összhangban készülnek. 

 

1. számú melléklet: Intézményi dokumentumok  
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1.2 Megvalósítás 

 

A tervek megvalósítása: az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók 

viszonya, egymásra épülésének gyakorlata. 

A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek az aktuális 

célok elemei (PP, vezetői pályázat) 

Az intézmény éves terveinek gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek 

bevonásával történik. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 

alkalmazását. 

 

A Helyi Óvodai Pedagógiai Programnak megfelelően végeztük munkánkat az év folyamán. 

Nagy hangsúlyt fektettünk gyermekeink neveltségi szintjének növelésére. Különös tekintettel a 

családi szokásokra, az eltérő kultúrákra és ennek megfelelően a gyermekek egyéni 

szükségleteire, fejlesztésére.  

Mivel elsősorban nevelési intézmény vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy az óvodában töltött 3 év 

alatt a gyerekek megtanulják a társadalmi együttélés szabályait, a közösségi szokásokat, az 

érintkezési szabályokat. Nagy gondot fordítunk a szokások kialakítására, rögzítésére.  

Ez mellett az iskolára való felkészítés is fő feladata az óvodának. Ebben fejlesztőink is 

segítségünkre vannak. 

 

A gyermek elsődleges szükséglete ebben a korban a játék. Ennek megfelelően fejlesztettük 

játékukat az év folyamán. Minden korcsoportnak megvan a jellemző játéka.  

A kicsiket először megtanítjuk együttjátszani, pár percig nyugodtan ülni, odafigyelni a másik 

gyermekre. Fontos az asztali és a szőnyegen való játék kialakítása. Ők még sokat rohannak, 

mindent meg akarnak ismerni. Ezt a felületes játékot kell továbbfejlesztenünk a 3-4 éveseknél. 

 

A középsősök (4-5 évesek) már igénylik a szerepjátékokat. A lányok szeretnek a 

babakonyhában, babaszobában tevékenykedni. A fiúk ebben a korban az autókkal játszanak 

szívesen, autópályát építenek, ezért ezeket nagy hangsúlyt fektettünk rá, hogy elegendő 

játékszert biztosítsunk. Figyeltünk rá, hogy egy-egy játék összeépíthető, bővíthető legyen. 

 

A nagycsoportosok (6-7 évesek) játékigénye már eltér a többi gyermekétől. Az asztalnál való 

kézműves játékok kötötték le a lányokat leginkább. A fiúk az apróbb legókkal szerettek a 

legjobban játszani. Ebben a korban kezd kialakulni a szabályjáték, melyet a koruknak 

megfelelően el kell sajátítaniuk. A közlekedési játék és a társasjáték a kedvence a hatéves 

korosztálynak. Szívesen hoztak otthonról fejlesztő kártyákat, melynek szabályait megtanították 

egymásnak. 

 

Mindezt megpróbáltuk családias légkörben véghezvinni. Az otthon hangulata, melegsége tekint 

vissza a gyermekekre a falakról, munkákról, dolgozókról. Pedagógusaink és dajkáink 

különösen érzékenyek a családias légkör kialakítására és fenntartására. A szülők is partnerek 

voltak ezen törekvéseinkben.   

 

1.3 Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya 

 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A nevelési év végi beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő nevelési év tervezése.  

 

2.számú melléklet: csoportvezetői éves beszámolók 

 

1.4 Ellenőrzés 
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Az intézményi alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeztünk. 

A belső ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak szerint alakultak:  

 

3.számú melléklet: 2014/2015. éves munkaterv ellenőrzési programja 

 

1.5 Értékelés 

 

Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. 

 

1.5.1 Óvodapedagógusok értékelése 

Intézményünkben a 2014/2015. nevelési évben folytattuk a teljesítményértékelést.  

 

Az ellenőrzésben és értékelésben részt vettek: 

Adamicza Zoltánné óvodapedagógus 

Nagy Henrietta óvodapedagógus. 

Prohászka Csabáné óvodapedagógus 

 

Értékelési összesítő lap eredménye: 

 

A teljesítményértékelés három fő egységből tevődik össze: 

a) foglalkozás megfigyelési lap, 

b) szülői visszajelzés kérdőíve, 

c) önértékelő lap. 

 

a, Foglalkozáslátogatási lap eredményei: a pontszámok korcsoporttól függenek, a 

kérdések azonosak, de nem minden csoportban értékelhetők. 

 

Adamicza Zoltánné  

Elérhető pontszám: 426 pont –  100% 

Elért pontszám: 307 pont -  72% 

 

Nagy Henrietta 

Elérhető pontszám: 432 pont –  100% 

Elért pontszám: 399 pont -  92% 

 

Prohászka Csabáné 

Elérhető pontszám: 423 pont –  100% 

Elért pontszám: 378 pont -  90% 

 

b, Szülői visszajelzés kérdőív eredményei: a szülői visszajelzések nem egyformán 

érkeztek vissza a csoportoktól, db szám után értékeltünk. 

 

Adamicza Zoltánné 

Elérhető pontszám: 546 pont –  100% 

Elért pontszám: 512 pont –  94% 

 

Nagy Henrietta 

Elérhető pontszám: 702 pont –  100% 

Elért pontszám: 692 pont –  97% 

 

Prohászka Csabáné 

Elérhető pontszám: 663 pont –  100% 
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Elért pontszám: 655 pont –  98% 

 

c, Önértékelő lap: egyénileg válaszoltak a pedagógusok saját előmenetelükről, elért 

céljaikról, valamint a megvalósulásra váló feladataikról, melyek nagymértékben segítik nevelői 

munkájukat. 

 

A következő nevelési évben (2015/2016.) bevezetjük az önértékelést intézményünkben, amely 

nagy feladatot ró a minőségfejlesztő csoport tagjaira. 

 

1.5.2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők értékelése 

 

Minden csoportvezető óvó nő minden évben írásban értékeli dajkája munkáját. Az értékeléseket 

személyesen megtekinthetik az érintettek, melyet a vezetővel és a csoportvezető óvónővel 

közösen megbeszélnek. 

Intézményünkben minden dajka szakképzett. Munkájukat a munkaköri leírásban foglaltaknak 

megfelelően látják el. Kiváló segítői az csoportvezető óvónőnek. 

 

Intézményünkben 1 fő pedagógiai asszisztens dolgozik. Felsőfokú OKJ-s szakképzettséggel 

rendelkezik. Munkáját a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látja el. Az 

óvodapedagógusok, dajkák munkáját egyaránt segíti. Aktívan részt vesz a KIR nyilvántartás 

vezetésében, ezzel is segítve a vezető munkáját.  

 

Intézményünkben 1 fő takarító személyzet dolgozik. Munkájával az óvoda valamennyi 

dolgozója elégedett. Munkáját a vezető és a helyettes ellenőrzi. 

 

1.5.3 A pedagógiai programban meghatározott gyermeki érékelés működése 

 

Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 

megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 

A gyermekek értékelését a fejlődési naplóban követhetik nyomon a pedagógusok és szülők 

egyaránt.  

A gyermek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőnek és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában. 

Minden gyermekről Fejlődési naplót vezetünk, melyet az óvodapedagógus az óvodába lépéskor 

nyit meg a gyermekről. 

 

Intézményünkben egyéni fejlesztés is folyt a nevelési év során. 

Az egyéni fejlesztések a csoportvezető, nevelési tanácsadó javaslatára történtek. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermeket is neveltünk az elmúlt nevelési évben.  

 

1 fő SNI (érzékszervi fogyatékos-nagyothalló) – szurdopedagógiai fejlesztésben részesült. A 

fejlesztőpedagógus a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményéből járt óvodánkba.  

A gyermek 2015. 08. 08.-án betöltötte 7. életévét, így szeptembertől az előbb említett intézmény 

tanulója lesz. 

 

4 fő SNI (beszédfogyatékos) – logopédiai fejlesztésben részesült. A fejlesztőpedagógust 

önkormányzat segítsége által vehettük igényben, mivel a helyi (Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dabasi Tagintézménye) szakszolgálat nem tudott számára megfelelő fejlesztőt 

biztosítani. A pedagógus bérét az önkormányzat finanszírozta. 

A gyermek 2015. 09. 24.-én betölti 7. életévét, így a helyi általános iskolában folytatja tovább 

tanulmányait, ahol biztosított lesz számára a fejlesztés. 
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Mindkét gyermekről egyéni fejlődési lap került vezetésre, melyet az érintett pedagógusok 2015. 

júniusában lezártak. 

 

2014/2015. nevelési évben 

Logopédiai fejlesztésben részesül: 20fő 

Fejlesztő pedagógiai támogatást kap: 17 fő 

Nevelési Tanácsadó határozattal rendelkezik: 8 fő (TSMT torna) 

Nevelési Tanácsadó fejlesztésében részesül: 1 fő 

SNI gyermek: 2 fő  

Hátrányos helyzetű: 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 11 fő 

Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 21 fő 

50%-os díjkedvezményben részesül (nagycsaládos, tartósan beteg, vezetői határozat alapján): 

23 fő 

Iskolai tanulmányait 2015. szeptember 1.-én megkezdi: 27 fő 

Tanköteles, azonban további egy év óvodai fejlesztésben részesül: 5 fő 

 

4. számú melléklet: Logopédiai és fejlesztői értékelések 

 

2. Közösségfejlesztés 

 

2.1 A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 

 

Az éves munkatervben, pedagógiai programban szereplő közösségfejlesztési feladatokat 

megvalósítja az intézmény 

Programunkból nyomon követhetők alapelveink, melyek az intézményi és községi 

hagyományok ápolására épülnek. 

A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok közötti, gyermekek 

pedagógiai munkát segítők közötti kapcsolatok jók.  

Programjainkat úgy szerveztük, hogy azon minden gyermek részt vehessen. Részben 

önerőből, részben szülői segítséggel fedeztük a költségeket. 

 

Részt vettünk a község által szervezett hagyományápoló programokon. Minden 

rendezvényen más óvodai csoport képviselte óvodánkat.  

 

2.2 Intézményi közösségépítő tevékenységek 

 

Az intézmény számos közösségi programot szervez. A szülők a megfelelő kereteken belül 

részt vettek a közösségfejlesztésben. Munkájukra, segítségükre az év folyamán bármikor 

számíthattunk. 

 

Az elmúlt nevelési évben az alábbi programok, rendezvények kerültek megrendezésre: 

 

5. számú melléklet: Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéni rendezvényei, jeles napjai 

 

 

3. Eredmények 

 

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a nevelés eredményessége. 

Partnereink bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából fontos 

sikertényezők azonosítása. 
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Ehhez elengedhetetlen a partnereinkkel való szoros együttműködés. Partnereinkkel 

folyamatos kapcsolatot tartunk, melyből megállapítható intézményünk eredményessége és 

megállapítható az elkövetkező nevelési év feladata.  

 

3.1 A gyermekek iskolai beilleszkedésének eredményei 

 

Iskola – óvoda kapcsolata 

Intézményünk szoros kapcsolatban áll a Kakucsi Általános Iskolával.  

A könnyebb iskolakezdés érdekében a nagycsoportosok már tavasztól ismerkednek új 

nevelőjükkel, tanítójukkal. Heti rendszerességgel látogat hozzánk az leendő első osztályos 

tanító néni. Először csak ismerkedés céljából, majd kezdeményezést, foglalkozást is tart a 

nagyoknak. 

Ezt követi az iskolai nyílt nap, melyre a csoportvezető óvó néni elkíséri a gyermekeket, ahol 

betekintést nyerhetnek az iskolai életbe. 

Beíratás előtt az iskola igazgatója, szülői értekezlet keretében, előadást tart az iskola 

szokásairól, a beíratásról. Betekintést kaphatnak az iskoláról az Iskolanyitogató 

rendezvényen is a szülők. 

 

Az elsőosztályosok beilleszkedését fél éven keresztül nyomon követi a nagycsoportos 

óvónő. Tanévkezdés után 3-4 alkalommal iskolalátogatáson vesz részt, amit egy beszélgetés 

követ az igazgatóval és a tanítóval, melynek eredményeit a következő nagycsoport 

felkészítésébe próbáljuk beépíteni. 

 

A 2014/2015. nevelési évben 32 gyermek töltötte 6. életévét 2015. 08. 31.-ig. 

2015. 09. 01.-től 26 fő megkezdi tanulmányait az általános iskola első évfolyamán. 

1 fő speciális intézményben kezdi meg tanulmányait. 

5 fő további egy év óvodai nevelésben részesül. 

 

3.2 Szülői visszajelzések eredményei 

 

A szülőkkel minden óvodapedagógus napi kapcsolatban áll. Nyitottak vagyunk, kérdéseikre 

mindig választ kapnak. 

 

Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk (szeptemberben és januárban). 

2014. 09. 22.-én az évnyitó szülői értekezleten 59 fő volt jelen az akkori 85 fős létszámból 

(még beszoktatási idő volt). 

2015. 01. 19.-én a féléves értekezleten 65 fő volt jelen az akkori 92 fős létszámból. 

 

Intézményünkben szülői munkaközösség működik. Tagjait a szeptemberi szülői 

értekezleten választjuk meg. A szülői munkaközösség tagjainak véleményezési joga van. 

Nevelési évenként legalább három alkalommal tartunk megbeszélést. 

2014.09.01. SZMK értekezlet : jelen van:9 fő  Téma: Munkaterv elfogadása 

2014.11.03. SZMK értekezlet: jelen van: 9 fő Téma: Adventi előkészületek 

2015.01.15. SZMK értekezlet: jelen van: 9 fő Téma: Farsangi előkészületek 

2015.04.28. SZMK értekezlet: jelen van: 9 fő Téma: Családi nap megbeszélése 

 

Minden júniusban elhívjuk a májusban beíratott gyermekek szüleit egy ismerkedő 

beszélgetésre, melyen közelebbről megismerkedhetnek programunkkal, házirendünkkel 

valamint a leendő kiscsoportos óvó nénivel. Megbeszélhetik a jeleket, a nyári 

családlátogatási igényüket is közölheti (nem kötelező a családlátogatás). 

2014. 06. 01.-én 18 fő volt jelen az ismerkedő szülői értekezleten. 
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Minden márciusban meghívjuk az iskola igazgatóját és a leendő elsős tanítónőt, hogy szülői 

értekezlet keretében ismertessék meg az iskola programját. 

2015. 03. 19.-én 25 fő volt jelen a 30 fős nagycsoportból. 

 

Az értekezleteken kívül minden hónapban a csoportvezető óvónők és az óvodavezető 

fogadóórát tart. Ezek látogatottsága elmarad a várttól. A szülők a délutánonkénti 

beszélgetéseket részesítik előnybe, nem a fogadóórát, így behívjuk a szülőket, ha problémát 

észlelünk a gyermeknél. 

 

Minden nevelési évben a középső csoportos szülők részére készítünk kérdőívet. Ők már egy 

év tapasztalattal rendelkeznek, így minden szülőre legalább egyszer sor kerül a kérdőívek 

kitöltésére.  

Az idei évben a Pillangó csoportba járó gyermekek szülei részére adtuk ki a kérdőívet, 

melyet a MIP alapján készítettünk el.  

 

6.számú melléklet: - Szülői kérdőív eredménye 

 

A 2014./2015. nevelési évben folytattuk teljesítményértékelésünket. Ebben az évben három 

kolléga teljesítményértékelését végeztük el, melyről már korábban beszámoltam. Ebben az 

esetben is felmértük a szülők véleményét, melyet minden óvónő beépít saját önértékelésébe. 

 

3.3 Egészségügyi hálózat – óvoda kapcsolata, eredményei 

 

Óvodánk szoros kapcsolatban van az egészségügyi intézménnyel. A védőnő havonta egy 

alkalommal látogat el hozzánk, amikor is mindig más csoport előírt mérését végzi. 

Természetesen nem ragaszkodik a havi egy alkalomhoz, ha bármilyen problémánk adódik 

(pl. tetvesség, valamilyen fertőzés), azonnal rendelkezésünkre áll.  

A csoportvezető óvónők rendszeresen tájékoztatják a védőnőt és fordítva is így van, ha 

nagyobb probléma adódik egy-egy gyermekkel és a szülő nem lép a gyermek érdekében. 

 

A védőnő havonta egy alkalommal a délutáni órákban baba-mama klubot tart a 

tornateremben, melyre sok szülő elviszi még az óvodás gyermekét is.  

 

A helyi gyermekorvos minden évben elvégzi az iskolaérettség megállapításához szükséges 

vizsgálatokat. 

 

A fogorvoshoz sajnos ebben az évben nem jutottak el a középső és nagycsoportosok mivel 

nagyon sokat betegeskedett és nem fogadta a gyermekeket, csak egyénileg, szülői kísérettel. 

A jövőben erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. 

 

3.4 Fenntartó – óvoda kapcsolata, eredményei 

 

Rendkívül jó kapcsolatot ápol intézményünk a fenntartóval.  

Önálló költségvetésű intézmény vagyunk, de napi kapcsolatban állunk az önkormányzat 

gazdasági vezetőjével. A vezető munkáját nagymértékben segíti ezzel a fenntartó. Közösen 

készülünk fel az ellenőrzésekre, adatszolgáltatásokra.  

Ezen a nyáron sikerült alkalmaznom óvodatitkárt, aki megkönnyíti munkámat, felveszi a 

kapcsolatot az önkormányzattal, így mint óvónő, többet lehetek a gyermekek között 

csoportban. 

 

Mint intézményvezető és képviselő aktívan részt veszek az önkormányzat munkájában, így 

szoros kapcsolatban állók a polgármesterrel és jegyzővel. Munkám során rengeteg 
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támogatást kapok a fenntartó részéről, melyet az óvoda mindennapi életében próbálok 

beépíteni. 

Rendezvényeinket látogatják, véleményeiket megosztják velünk, melyre mindig nyitottak 

vagyunk. A következő nevelési évben a fenntartó részéről is vezetői értékelést kell 

készíteni. 

 

4. A pedagógiai munka feltételei 

 

4.1 Csoportjaink létszáma, összetétele 

 

7. számú melléklet: 

7.1. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely, kihasználtság 

7.2. Az óvodai csoportok adatai 

7.3. Felvételi adatok 

 

4.2 Tárgyi feltételeink 

 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Tárgyi feltételeink adottak, megfelelnek a törvény által előírtaknak. Hiányosságok a játékok 

elhasználódásából adódik. 

Az elmúlt nyáron óvodánkat pályázat útján bővítették. Intézményünk 5 csoportos lett. A 

2014/2015. nevelési évet még nem kezdtük 5 csoporttal, mivel nem voltak meg a feltételek 

hozzá, viszont a bővítés során rengeteg új fejlesztő eszközt, IKT eszközt kaptunk, melyet 

az óvoda dolgozói hasznosítani tudtak. 

Rendelkezésre állt a nevelői szobában egy laptop, melyet mindenki tudott használni a 

munkájához.  

Rendszerezni tudtuk adatainkat, minden megfelelő táblázatban került, így betekinthetőbbé 

válik minden érdeklődő számára. 

 

Intézményünknek nincs külön honlapja, de az önkormányzat által működtetett honlapon 

elérhetővé tettük nyilvános adatainkat. A következő nevelési évben szeretnénk egy saját 

honlapot működtetni, melyre kilátásaink vannak. 

Az óvó nénik rendszeresen használják az óvoda internetes oldalát (faacebook), így több 

közérdekű programot, rendezvény, képet megoszthatnak a szülőkkel.  

 

4.3 Személyi feltételeink 

  

Intézményünk a törvény által előírtaknak próbál megfelelni.  

Gyermeklétszámunkból adódóan az elmúlt évre 8.6 fő óvodapedagógus volt az 

előirányzatunk. 

Ezt nem tudtuk teljesíteni az év folyamán a pedagógus hiány miatt. 

 

2014 szeptemberében 8 fő óvodapedagógussal nyitottuk az évet, (ebből 1 vezető és 1 

helyettes). 

Sajnos októbertől 1 fő munkahelyet változtatott, helyére pályázatot írtunk ki, mely két 

hónapban egymás után sikertelen volt. 2015. februártól 1 fő képesítés nélküli óvónőt tudtam 

alkalmazni, aki utolsó félévét töltötte a főiskolán. Diplomáját júniusban megszerezte. 

2015. augusztus 1.-től nyugdíjba vonult 1 fő pedagógus, aki áprilistól szabadságát töltötte, 

az ő státuszára sikerült azonnal egy képesített óvónőt találnunk.  

A két új kolléga gyakornoki idejét tölti a 2015/2016. nevelési évben. 
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4 csoporttal működött az óvoda, így 4 dajka és 1 pedagógiai asszisztens segítette a 

pedagógusok munkáját.  

 

Ezen kívül 1 fő takarító személyzettel rendelkezünk. 

 

A vezető irodai munkáját a pedagógiai asszisztens segítette az év folyamán. Júniustól 

sikerült óvodatitkárt felvenni, bár ehhez éppen megfelelünk a törvényben előírt létszámnak. 

 

A következő nevelési évben a statisztika alapján remélem, lehetőség adódik még egy státusz 

kialakítására, hogy mindenben megfeleljünk a törvényben előírtaknak. 

 

8. számú melléklet: Továbbképzés és életpálya 

 

5. Munkaközösségi beszámolók 

 

5.1 Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja minden hónap első szerda 14-től 16 óráig. 

Munkacsoport vezető: Greman Lászlóné (nyugdíjazása után) Roskóné Erős Mária   

Folyamatos részvétel kerületi továbbképzéseken és szakmai programokon 

 

Tagjai: 

 Prohászka Csabáné 

 Roskóné Erős Mária 

 Nagy Henrietta 

 Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

 

Folyamatos részvétel önkormányzati továbbképzéseken és szakmai programokon. 

 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint 

együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel 

 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében 

 Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal 

 

 

9. számú melléklet: Gyermekvédelmi adattábla 

 

5.2 Minőséggondozó Szakmai Munkaközösség 

 

A munkaközösség ez évi kiemelt feladata a gyermekek irodalomhallgatásának és anyanyelvi 

nevelésének előkészítése, valamint segítségnyújtás a pedagógusoknak. 

A gyermekek érési nyitottságaihoz igazodó anyagválasztás, az óvodapedagógus magával 

ragadó bemutatása nagymértékben fejleszti a gyermeki beszédet, a kommunikációt. 

Intézményünk számára ez kiemelt feladat. 

 

A munkacsoport vezetője: Prohászka Csabáné 

 

Tagjai: 

 Adamicza Zoltánné 

 Nagy Henrietta 

 Spanyielné Elek Györgyi 
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 Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

Munkaközösségünk ez évi tevékenységében meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti szakmai 

ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer 

bevezetésére történő tudatos felkészülés. 

A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a 

munkaközösségi feladatok ellátását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és 

egyéb szakmai rendezvényeken. 

 

 törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése 

 hatékony feladatvállalás a munkaközösségben  szakmai információ áramlás 

biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között 

 intézmény szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) szerinti 

működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele 

 külső szakmai ellenőrzés és értékelés – elsősorban a szabályozó és kötelezően 

vezetendő dokumentumokra vonatkozó - nyilvános szempontjainak megismerése és 

közös értelmezése 

 pedagógus portfólió – egyéni portfólió elkészítéséhez segítségnyújtás 

 

10. számú melléklet: A minőségfejlesztési célok végrehajtásának értékelése 

 

Melléklet: 

 

1. számú melléklet:  

 

Intézményi dokumentumok 

 

A 

dokumentum 

megnevezése 

Előterjesztő Az 

előterjeszt

és 

ideje 

Véleményezők 

köre 

A 

dokumentum 

elfogadásának 

dátuma 

Hatályba 

lépés ideje 

Iktatós

zám 

munkaterv Spanyielné 

Elek Györgyi 

2014. 09. pedagógusok 2014.09.01. 2014.09.01. 144/20

14. 

Munkaközössé

gi terv 

Prohászka 

Csabáné 

Greman Lászlóné 

 

2014. 09. 

pedagógusok 2014.09.01. 2014.09.01. 144/20

14. 

PP Spanyielné 

Elek Györgyi 

2013. 09. 01. pedagógusok 2013.09.30. 2013.09.30. 9.a 

/2013 
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2. számú melléklet: 

 

2014/2015,. Nevelési év értékelése Csiga kis-középső csoport 2014/2015. 

 

 

Csoport létszámunk  Az évet 23 fővel kezdtük, de októberben egy kisfiú elköltözött, ezért 

maradt 22 fő- 7 lány és 15 fiú. 

 

Tisztálkodás, fogmosás, WC-használat: A mosdót önállóan használják. A folyékony szappan 

adagolásánál figyelmeztetni kellett őket, hogy ne a földre, hanem a tenyerükbe nyomják. A 

kézmosáskor néhányan pancsolnak (K. Kristóf, S. Zsolti, B. Lili), rájuk fokozottan figyelünk. 

A fogmosás technikájának elsajátítása a csoport nagy részének sikerült. Sajnos egy kisfiú csak 

az óvodában mos fogat. 

A WC-ben a fiúk nem felejtik el felhajtani az ülőkét, viszont néha mellépisilnek. 

 

Kezdeményezés: Reggeli után, amíg a dadus felsöpört, mindig leültünk a szőnyegre, így 

alakult ki, hogy akkor kezdtem mesélni nekik, vagy beszélgetni velük. Ez egy idő után már 

annyira automatikussá vált számukra, hogy szó nélkül leültek és várták a mesét, sőt rá is szóltak 

arra, aki elővett játékot. 

 

Mese-vers: A meséket nagyon szerették, sok mesét el is játszottunk velük, akár bábokkal, akár  

ők maguk voltak a szereplők. Ekkor nagyon bátran, hangosan, artikuláltan beszéltek. Ezt 

mindig nagyon élvezték. A verseket, mondókákat nagyon hamar megtanulták, szinte csak 1-2x 

kellett elmondanom és már volt is aki tudta. 

 

Anyanyelvi nevelés: Legfontosabb dolog a személyes példa. Törekedtünk a helyes 

mintaadásra. 

A versek, mondókák, mesék összeállításánál figyelembe vettem, hogy a gyermekek szókincsét 

gazdagabbá, színesebbé tegyék.  A mesékben szereplő ismeretlen szavak, kifejezések jelentését 

mindig megbeszéltük. Sokat játszottunk hangutánzós játékokat ( állatok hangja). Hallgattuk 

háziállatok, madarak, gépek, járművek, természeti jelenségek hangjait CD-ről. 

Reggelente hangos köszönésre ösztönöztük a gyermekeket, amiben a szülők is partnereink 

voltak. 

Csoportunkban sok kisgyermeknek van beszédhibája, melyek nagyrészt élettani eredetűek. 

Ketten járnak logopédiai fejlesztésre: K. Kevin és G. Nóri 

 

Ének-zene: szeretnek énekelni, az egyenletes lüktetést ügyesen érzik és csinálják, a zenei 

feladatokat, pl.:a halk-hangos éneklést nagyon élvezték. A középsős korúak közül többen jól 

tudnak ritmust is tapsolni. A körjátékokat, dalos játékokat nagyon szívesen játszották, sokszor 

még játékidőben is elkezdték. 

 

 

Rajzolás, festés, gyurmázás: a csoport nagyon szeret rajzolni, mindig ül valaki a rajzolós 

asztalnál. A nagyobbak szépen, felismerhetően rajzolnak, de van aki még a firka korszakban 

tart. Az emberábrázolásuk fejlődött, de van akinél lemaradást tapasztaltam. A ceruzafogás 

mindenkinél vagy kialakult, vagy kialakulóban van ( J. Szebi).  

Az ollóhasználat kezdetben nem nagyon sikerült, volt aki nem is tudta, hogyan kell megfogni. 

Többször elővettük és nyírtunk reggeli előtt vagy játékidőben. 

A többi kézműves tevékenységet-festés, ragasztás, gyurmázás- nagyon élvezték, szívesen 

vettek részt benne. 

 

Torna: a tornafoglalkozásokon nagyon fegyelmezettek, pontosan követik az utasításaimat. 

Nagyon szeretnek futni. A szabályjátékokat még nem mindenki érti. 
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A mindennapos testnevelést mindig a mesélés, verselés, beszélgetés után tartottam meg ( a 

szabad játék előtt), ami szintén kedvelt tevékenységük volt. 

 

Öltözködés: A csoport nagy része önállóan öltözködik. Néhány gyermek rendszeresen 

„kacsalábra” húzza a cipőjét ( J. Szebi,  K. Fruzsi, K. Ákos) 

Másoknak csak a vastag ruha le-, és felvételével volt némi problémájuk. Zippzárt húzni, cipőt 

kötni, gombolni többeknek kell segítenünk. 

 

Étkezés: a csoport minden tagja önállóan eszik, legtöbben a villa-használattól sem ijednek meg  

(S. Zsolti és K. Kristóf nehezen esznek villával). A kapott ételt szinte mindenki hajlandó 

megkóstolni, nem nagyon válogatósak. 

A kenyeret, péksüteményt többen szeretik szétmorzsolni, őket mindig figyelmeztetjük. A 

szalvétát sokan még az étkezés elején összegyűrik, van, hogy széttépik. Erre még figyelnünk 

kell. 

 

Alvás: nagyon jó alvók, két kisgyermek nem mindig alszik el, a többiek igen. 

 

Munka jellegű tevékenység: a naposságot először csak a középsős korúaknál vezettük be, akik 

szívesen eleinte kisebb segítséggel, majd teljesen önállóan el is végezték. Egy kis idő után a 

kicsik is szerették volna kipróbálni, ezért ők is elvállalhatták ezt a feladatot, amit meglepően 

ügyesen el is tudtak látni. 

Kisebb megbízásokat szívesen teljesítenek. A csoportszobában való rendrakásból néhányan 

szeretik kihúzni magukat, de a többség szívesen pakol.  

 

Játékuk:  

Év végére alakult ki, hogy kisebb csoportokban együtt játszanak, autóznak, babáznak, főznek. 

Nagyon kedvelték a duplo-építőjátékot, segítséggel lemásolták a prospektusról a mozdonyt, 

rakétát, házat, de sokan önállóan is építettek belőle. Szeretnek társasjátékokkal is játszani, a 

Csigafutam- ahol a színek felismerése a cél, vagy a hagyományos dobókockás társasjáték is 

kedvelt tevékenységük. A puzzle- típusú kirakókat többen hibátlanul ki tudják rakni. 

A lányok szívesen fűznek gyöngyöt és kirakóznak a pötyivel. 

Voltak kedvenc játékok (autó, repülő), amikért a fiúk között nagy viták zajlottak és sokszor el 

is vették egymástól. Ilyenkor megbeszéltük, hogy el kell kérni a társaiktól a kívánt játékot, 

esetleg el is cserélhetik-  de nem mindig volt eredményes ez a módszer. Sajnos egy kisfiú 

sokszor csak azt játszotta, hogy mások játékát tönkretette, szétrúgta, vagy elvette. A játékból 

való kivonással, más tevékenység felajánlásával próbáltam ezt megoldani. 

 

Társas kapcsolatok: barátságok alakultak ki, akik legtöbbször együtt játszanak, sőt ha 

hiányoznak keresik egymást. Év végére előfordult, hogy délután elmentek egymáshoz játszani. 

S. Zsolti és H. Ádám még a bölcsődében barátkoztak össze, ha Ádám hiányzott, Zsolti nehezen 

találta fel magát, de év végére már több gyermekkel is játszott. A játékot néha még elveszik 

egymástól, de egyre többször alkalmazzák az elkérést, elcserélést. 

A felnőttekkel való kapcsolatuk is jó, kezdeményezők, bátrak. S. Levi nehezen oldódik fel a 

felnőttek társaságában, néha még tőlem sem mer kérni, kérdezn 

 

2014-2015 nevelési év értékelése Katica kiscsoport 

 

Az óvoda az a társadalmi intézmény, amely ma még a legtöretlenebbül képes formálni a 

gyermeki személyiséget. Nem közvetlenül formál, hanem a fejlődés, az önkibontakozás 

legkedvezőbb feltételeinek megteremtésével, a nevelő tervszerű, tudatos irányításával, a 

gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz mért, cselekvésre késztető motívumokkal.  

A beszoktatás egész évben folyamatosan történt. 5 gyermek már járt az előző tanévben 

óvodánkba. 
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Szeptemberben 8 gyermeket, 

Októberben 2 gyermeket, 

Novemberben 3 gyermeket, 

Januárban 3 gyermeket,  

Áprilisban 1 gyermeket szoktattunk be csoportunkba. 

A létszámunk 22 gyermek, ebből 7 lány és 15 fiú. 

A második félévben a beszoktatás ugyanolyan módszerrel történt, mint az első félévben. Egy 

gyermeknél azonban sokkal nehezebben zajlott ez a folyamat. A szokottnál több odafigyelést, 

egyéni bánásmódot igényelt, mint a többieknél (K. Olivér). 

 

A kiscsoportban kiemelt terület a gondozás, önkiszolgálás és az egészséges életmód 

szokásainak kialakítása: 

Önmagukhoz képest egyre nagyobb önállóságot, egységes szokás-szabályrendszert tanítottunk 

meg számukra. Fő eszközünk ebben a következetes pedagógusi viselkedés, minta volt. 

Az önállóságot az öltözés, a WC-, és mosdóhasználat, étkezés, rendrakás terén fokozatosan, 

következetesen és folyamatosan alakítottuk ki. Különböző helyzetekben dicsérettel motiválva 

értük el náluk az önálló tevékenységet. 

Tudnak nadrágot, pulóvert, cipőt húzni, zippzározni. Segítséggel összehajtják ruháikat. Jelzik, 

ha fáznak, melegük van.  

Önállóan viszik tányérjukat, poharukat, evőeszközeiket, szalvétájukat, megterítenek 

maguknak. Kanállal, villával segítség nélkül, tisztán étkeznek, isznak (kivéve N. Csongor, M. 

Tamás, L. Kevin). Meg tudják mondani melyik ételből kérnek többet vagy kevesebbet. Nagyon 

válogatósak. 

A WC-t önállóan, igény szerint használják, kezüket alaposan körbemossák, segítséggel szárazra 

törlik. Pancsolni szeret F. Ádám, R. Flóra, M. Tamás, R. Domi, de állandó jelenlétünkkel 

igyekszünk ezt korlátozni. Délutáni bepisilés 2-3 fiúnál fordul elő. 

Fogmosás nehezen megy. Többen azonnal lenyelik a fogkrémet, míg mások lemossák a 

fogkeféről. A fogmosó eszközeiket segítséggel tisztán tartják.  

A környezetük rendjét irányítással, segítséggel helyreállítják. A játék elrakás néhány fiúnál csak 

folyamatos ellenőrzés mellet történik. 

Az egészséges életmódra nevelés során olyan környezet kialakítása volt a cél, amely 

elősegítette a gyermekek mozgásigényének kielégítését. A harmonikus, összerendezett 

mozgásfejlődésüket biztosította. Munkánkat áthatotta a gyermekek egészségének védelme, 

edzése, az egészséges életmód, a testápolás, a gondozottság, az egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása. A felnőttek bensőséges kapcsolata a gyermekekkel elősegítette a napi élethez 

szükséges szokások kialakulását. Kiegyensúlyozott, türelmes légkörben, elég időt hagyva az 

egyes műveletek elvégzéséhez, örömmel és hatásosan tanultak a gyerekek. 

A mozgás jelentős szerepet töltött be az egészséges életmódra nevelésben. 

A gyermekek testi épségének védelme és a balestek megelőzése is feladataink közé tartozott. 

Az udvarra menés előtt minden alkalommal megbeszéltük az udvaron tartózkodás szabályait. 

Már a kivonulásunk és a bejövetelünk is rendezetté vált év végére. 

 

Hagyományok, ünnepek: 

Február a farsang időszaka (pizsama parti, farsangi bál). 

Március 13-a ünnepi megemlékezés, ahol huszáros játékfűzért adtunk elő. 

Március 20-a nyílt nap a víz világnapja alkalmából, melyen kézműves tevékenységekbe 

kapcsolódhattak be a szülők. 

Április 1. locsolkodás a csoportban. 

Május 16-án családi nap az óvoda udvarán. 

Május 21-én évzáró műsor, melyen az őszi időszakból adtunk elő egy játékcsokrot és 

megnézhették a szülők a huszáros játékfűzért. 
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Játék: 

Mivel a csoportunkban a fiúk voltak többségben, ezért a játékok nagy részét ”fiús” játékok 

alkották. Szívesen építettek, autóztak, kirakóztak, vonatoztak, kamionoztak. A kisebb fiúk autót 

tologattak, kirakós-, építőjáték elemeit pakolgatták… stb. 

A lányok szívesen játszottak a babakonyhában, babákat öltöztettek, rajzolgattak, színeztek, 

mesekönyvet nézegettek, kirakóztak.  

Játékidőben újságokból vágtak ki képeket, ragasztással montázsokat készítettek. 

Szerepjáték a nagyobbak játékában jelent meg (boltos, vendégség, postás, pizza-, fagyi árusítás, 

papás-mamás, rendőrös, szerelős… stb.). 

Szabadjáték során többször báboztak, hangszerekkel játszottak zenekarosdit.  

Olyan szabályjátékokat játszottunk, amelyek közvetve alakították a gyermeki akaratot, a 

morális érzékenységet, megerősítették a szokásokat, szabályokat, miközben érzelmi élményt 

jelentettek. Ezek a játékok sokat segítettek az elvárásoknak való megfelelésben, a szabálytudat 

formálásában, vele együtt a türelem, kitartás, figyelmesség, becsületesség, igazságosság érzés 

fejlesztésében. 

Állandó játszótársak alakultak ki (Csenge-Amira, Kamilla-Dávid, Levente-Csanád, Noel-Zoé), 

azonban egyedül játszó gyerekek is vannak (Tomika, Olivér, Zsolti, Zsiga). Rendbontó gyerkőc 

Ádám, Csongor, Levente, Noel. Őket folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

A fejlődés, fejlesztés szempontjából minden játék fontos volt, általuk erősödtek a 

gyermekekben az akarati tulajdonságok. Ahogyan alakult és erősödött az együttjátszás igénye, 

úgy alakult és erősödött a szabálytudatuk is. A rögtönzött játékok, más szóval a személyiség 

fejlesztő játékok biztonságot nyújtottak, természetes kapcsolatot teremtettek társak, vagy 

felnőttek és gyerekek között. Ezek a játékok segítették a szokások megszilárdulását, egy-egy 

hibás viselkedés felismerését és annak kijavítását, a gyermekek önállósodását, fejlődött a 

másság elfogadásának képessége. Fejlesztette a gyermekek igazságérzetét, döntés képességét, 

a számukra igen fontos illemszabályok belső késztetésű cselekvéssé alakulását is. 

 

Nevelési feladatok: 

A fegyelem az alapja az értelmi, érzelmi, akarati élet alakulásának. A fegyelem biztosította a 

nyugalmat, a rendet, a rend pedig a biztonságot. A gyermeknek szüksége van a 

fegyelmezettségre, elengedhetetlen a fejlődése szempontjából. A fegyelem a szokások, 

értéktartó normák betartására ösztönöz. A normatartó magatartás, a fegyelmezett viselkedés 

eredményezi a személyiség kiteljesedését. 

Az év folyamán arra törekedtünk, hogy a gyerekek vegyék komolyan a csoportunkban kialakult 

szokásokat és azokat tartsák be. Szülőértekezletek, fogadóórák alkalmával igyekeztünk 

meggyőzni a szülőket, mennyire fontos, hogy az óvodai csoport és a család viselkedés kultúrája 

közelítsen egymáshoz a gyermekekkel szembeni elvárások terén. Igyekezzünk szem előtt 

tartani a gyermek szocializációját. A gyermek erkölcsi fejlődését a spontán és tudatos hatások 

irányítják, tempóját az életkori sajátosságai, a gyermek egyéni fejlettsége, fejlődési üteme 

befolyásolja. A közös nevelés során az erkölcsi szokások, helyes viselkedésformák 

alakításához, ennek folyamatához meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, amelyek között 

a gyerekek megtanulnak igazodni a változó világhoz, képessé válnak az új szeretetére, a 

feladatok elfogadására.  

 

Tevékenységek: 

Alapvető tevékenységek a játékhelyzeteken belül a mese-vers, ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, külső világ tevékeny megismerése. A 

gyerekek számára mindez kötetlen, érdeklődésétől függő, kivéve a mozgás, ami kötelező 

foglalkozás. 

Egyszerű mondókák, mesék, versek, csúfolódók, énekek, dalos játékok megismerése mozgással 

kísérve, bábokkal, képekkel motiválva történt. Ritmus érzékük nagyon sokat fejlődött a 

ritmushangszerek állandó használata által, melyet játékidőben is többször elővettünk. A bábok 

is kedvelt játékszerükké vált. Szívesen báboztak szabadjáték során. Év közben sokat táncoltunk, 
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nemcsak a hagyományok, ünnepek alkalmából, hanem amikor csak kedvünk volt egy kis 

mulatságra. 

A külső világ megismerése során beszélgettünk az évszakokról, madárvédelemről, a víz 

fontosságáról, a háziállatokról, a környezetvédelemről, közlekedésről, a hagyományokról… 

stb. Séták során megismerkedtünk és felfedeztük az óvoda környékén lévő érdekességeket. 

Ismerkedtünk a színekkel. 

A mozgásigényük kielégítése érdekében mindennap tízórai előtt mozgással kísért 

mondókákkal, szabály játékokkal mozgattuk át a gyerekeket. Csütörtökönként a tornateremben 

elsősorban a természetes mozgásformák minél összerendezettebb kivitelezésére törekedtünk. 

 

 

2014/2015. nevelési év értékelése Pillangó- középső csoport 

 

Csoportunk létszáma az év folyamán nem változott. A csoport nemek szerinti felosztása 

11kislány és 12 kisfiú. 

Értékelésünk az óvoda helyi nevelési programja és a gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembevételével készült. 

Gondozás: 

Legfontosabbnak tartottuk az egészséges, esztétikus környezet kialakítását, amelybe szívesen 

jönnek a gyerekek nap, mint nap. A gondozási szokásoknál nagy hangsúlyt fektettünk a mosdó 

használatra, mert a kézmosás gyakran elsikkadt. A ruha ujjának feltűrésére még sokakat 

figyelmeztetni kell. A folyékony szappan használata sem megfelelő, vannak, akik kipancsolják. 

Fokozott figyelmet kíván a kéz szárazra törlése, amit gyakran elkapkodnak. Ha nincs felnőtt a 

mosdóban a pancsolás is előfordul. A fogmosás is hagy némi kívánnivalót maga után. Sajnos 

vannak, akik csak beveszik a szájukba a fogkefét és leeszik a fogkrémet. Sokaknál előfordul, 

hogy nem mossák ki a fogkeféjüket fogmosás után. Erre többször figyelmeztetni kell őket. A 

zsebkendő használatára sok gyermeket figyelmeztetni kell, nem veszik észre, hogy folyik az 

orruk. Wc- papír használatra még van, akit figyelmeztetni kell és van, aki segítséget igényel. 

Az intimitásra még figyelmeztetni kell őket, a wc- leöblítésre is van, akiket figyelmeztetni kell. 

Öltözés terén önállóbbak lettek, segítséget csak cipőkötésnél igényelnek. 

Az étkezések során a kulturált viselkedésre törekedtünk. Az asztal tisztaságára még sokakat 

figyelmeztetni kell. Sajnos előfordul, hogy kapkodnak és kiöntik a vizet. A naposi munkát 

mindenki szívesen végzi, pár gyerek van, aki segítséget igényel. Célunk volt, hogy elsajátítsák 

a terítés helyes sorrendjét, a tányért helyes fogással vigyék az asztalra, ezt sikerült elérnünk 

minden kisgyereknél. A szalvéta használata még gyakran elsikkad, erre figyelmeztetni kell 

őket. Arra törekedtünk, hogy minden ételféleséget kóstoljanak meg, sajnos vannak, akik nagyon 

válogatósak, nem mindent esznek meg! Az asztalnál sokan nem ülnek helyesen, erre 

figyelmeztetni kell őket. 

 

 

Játék: 

Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játék megvalósítására. folyamatos napirendünk lehetővé 

tette, hogy mindenki a legtöbb időt a játéktevékenységgel töltse. Év végére próbáltuk elérni, 

hogy a csoport csendes nyugodt baráti légkörben játsszon, ez több-kevesebb sikerrel valósult 

meg. Ügyeltünk arra, hogy a különböző tevékenységet végző gyerekek ne zavarják egymás 

játékát. Próbáltuk elérni, hogy legyenek tekintettel egymásra. Ez sajnos nem mindig volt 

elérhető, mert vannak a csoportban olyan gyerekek, akik megzavarják a nyugalmat. A céltalanul 

lézengő, izgő- mozgó gyerekeket bevontuk a játékba, mutattunk nekik játéktevékenységet. Év 

végére mindenki megtalálta a maga játéktevékenységét. Minden fajta játéktevékenység jelen 

volt a csoportba év folyamán. fontosnak tartottuk a játék utáni rendrakást, amit folyamatosan 

és rendszeresen megköveteltünk. Az udvaron is lehetőséget biztosítottunk mozgásos, 

egyensúlyérzék fejlesztésére, biztonságérzetük, bátorságuk fejlesztésére. 

Mozgás: 
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Mozgásra minden nap lehetőséget biztosítottunk a csoportban és az udvaron is. nagyon nagy a 

mozgásigényük, amit igyekeztünk kihasználni. Sok a jó mozgású kisgyerek, ők külön tornára 

járnak és focizni. A tornafoglalkozásokat két csoportban tartottuk, így egy- egy gyerekre több 

idő jutott. Ezekkel a mikro csoportos foglalkozásokkal nagyobb eredményt értünk el. Sokat 

ügyesedtek, fejlődtek! Megismerkedtünk sok talajtorna elemmel, labdagyakorlatokkal és 

sokszínű, változatos, fejlesztő mozgásos játékkal. Változatos eszközhasználattal színesítettük a 

foglalkozásokat. 

Verselés- mesélés: 

A versek és mesék kiválasztásánál törekedtünk a változatosságra. A versek mondogatásánál, 

gyakorlásánál, a hangsúlyos, tiszta beszéd volt a célunk. Az ismert meséket, verseket 

játékidőben is szívesen hangoztatták. Irodalmi élmények befogadását segítettük a mesék 

dramatizálásával, amit nagyon élveztek és játékidőben is szívesen játszottak. Nagyon motiváló 

volt az állatos fejdíszek viselése, így azokat szívesen hordták játékidőben is. 

 

 

Ének- zene énekes játék gyermektánc: 

Az esztétikai élmény nyújtás fontos eszköze volt az éneklés, énekes játékok gyakorlása. Ezek 

a játékok szociális téren is fejlődést eredményeztek, szerepvállalás, együttműködés, közös 

tevékenységek szervezése. Játszottunk sorgyarapító, párválasztó, szerepcserélő játékokat. Az 

énekeket évszakoknak megfelelően válogattuk össze. 

Rajzolás- mintázás- kézimunka: 

A legkedveltebb tevékenységi forma a rajzolás, gyurmázás, festés volt a gyerekek körében. 

Sokat javult a rajzolási technikájuk, szívesen készítettek mindenféle vizuális tevékenységet. 

Lehetőséget adtunk a szabad vizuális tevékenységek végzésére: festés, gyűrés, ragasztás, tépés, 

vágás, hajtogatás. Kipróbálhatták a színek különböző árnyalatait. A ceruzafogása nem 

mindenkinek megfelelő, de folyamatosan gyakoroltuk. Ösztönöztük őket a lap kihasználására 

és a tiszta munkára. Időnként szebbnél szebb munkák születtek. 

 

 

Külső világ tevékeny megismerése: 

A környezeti foglalkozás során a középső csoport életkori sajátosságait figyelembe véve több 

helyszíni foglalkozást tartottunk. Igyekeztünk játékszituációkban észrevenni a természeti, 

társadalmi jelenségeket. 

Matematika: 

A játék megfelelő lehetőségeket nyújtott matematikai tapasztalatok szerzésére. A gyerekek 

életkori sajátosságait vettük figyelembe, számláltunk, halmazokat képeztünk és sokat 

cselekedtettünk. 

Anyanyelvi nevelés: 

Törekedtünk a kulturált kommunikáció elsajátítására, ebben nagy szerepe van az óvónői 

modellnek. Az év folyamán a helyes és szép beszéd kialakítása volt a célunk, ezzel is fejlesztve 

esztétikai érzéküket. Irodalmi élmények nyújtásával bővítettük szókincsüket, igyekeztük 

szabályozni beszédtempójukat, hangerejüket. Sokat játszottunk anyanyelvi játékokat. 

 

 

A gyerekek között jó viszony alakult ki év folyamán. egymást segítik, odafigyelnek társaikra, 

ez főleg a kislányokra jellemző. A hangulat egész évben békés, derűs volt. A baráti kapcsolatok 

fokozatosan fejlődtek. Észrevették, ha valamelyik társuk hiányzott. gondot okozott, hogy a 

konfliktushelyzeteket időnként agresszióval oldották meg! Az udvariassági kifejezések 

használatára folyamatosan figyelmeztettük őket. (köszönjenek a felnőtteknek) 
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2014.-2015. nevelési értékelése 

 

Süni nagycsoport 

 

A tanévet 27 nagycsoportos korú gyermekkel kezdtük év elején.  Év végére 30 fő lett a 

létszámunk. A csoport nemenkénti összetétele 20 fiúgyermek és 10 lánygyermek. 

Játék: A gyerekek játéka sokat fejlődött. Év végére igazi játszócsoportok alakultak ki. Szerettek 

a téglás építőkockákkal építgetni, különböző építményeket készítettek. Az autópálya építése is 

remekül ment. Szinte minden nap előkerültek a kisautók, amiket többnyire otthonról hoztak. 

Több gyerek kedvelte a társasjátékokat. Minden nap játszottunk velük. Remekül kialakult 

versenyszellemük. Nem szeretettek, de tudtak veszíteni. Év végére a malmozás is ügyesen ment 

pár gyermeknek. (M. Kriszti, K. Gréta, K. József). A babakonyhai szerepjátékuk sokat fejlődött. 

A boltos játék kedvenc volt, pláne ha olyan valamit árultak, ami tetszett nekik pl.: 

péksütemények, dobozkák stb. A cicás , kutyás játék is megmaradt a gyerekek körében. 

 

Vizuális: Sokat rajzoltak, ragasztottak, festettek. Sok jó munka született. Több gyermek figyelt 

az apró részletekre a munkája készítése közben. Kedvelt tevékenységi forma volt az ábrázolás. 

Nem kellett őket hívogatni, szinte maguktól jöttek ezekre a foglalkozásokra. A ceruzafogása 

majdnem mindenkinél kialakult. 1-2 gyermeknek (V. József. V. Roland) okoz nehézséget a 

helyes ceruzafogás. Néhány gyermek rajzkészsége elmaradt az átlagostól. (R.  János , H. János, 

R. Antal ) Ők nem is szerettek rajzolni. Kedvelték a hajtogatásos, vágásos feladatokat. Az ollót 

ügyesen használták. 

 

Természetismeret: Sokat sétáltunk, különösen ősszel és tél elején. A gyerekek rengeteg 

otthoni élményt osztottak meg velünk. Az évszak fogalma, a napszak, időperiódusok 

mindennapi gyakorlást igényeltek, de úgy érezem majdnem mindenkinél rögzültek. A csoport 

nyitott volt minden új információra, amit a körülöttünk lévő világról tanultunk. Sok otthoni 

könyvet is elhoztak, amelyben állatok, növények, közlekedései eszközök voltak. Ezeket 

szívesen lapozgatták. 

 

Matematika: Szerették ezt a foglalkozást. Szinte mindenki élvezte. Figyelmüket 20-25 percig 

is lekötötte. Élvezték a feladatlapozást, szinte versenyszerűen oldották meg. Volt, aki sokszor 

idő előtt befejezte a munkát. (K. Márk.).  Sokat gyakoroltuk az irányokat, a balról, jobbra 

haladást. A névutók használata, a figyelem, és emlékezetfejlesztő játékok nagyon kedveltek 

voltak. Az írás előkészítő elemeket szerették csinálni. A 10-es számkörben a csoport 85%-a 

biztosan mozog. Kedvelték az űrmértékkel, tömegméréssel kapcsolatos feladatokat. 

 

Mese-vers-ének: Nagyon muzikális társaság. Szerették a népzenét, zenét. Szerették a 

hangszereket. A gyermekjátékok, játékdalok megtanulása nem okozott gondot. A ritmus 

érzékelése csak keveseknek okozott gondot. Szerettek táncolni, habár a páros tánc a csoport 

nemenkénti összetétele miatt nem volt szerencsés. (10 lány, 20 fiú). 

A meséket, verseket szívesen hallgatták, mondogatták. A dramatizálás nagyon tetszett nekik. 

Sokszor hetekig játszottak egy-egy mesét. Év vége felé kedvelt lett a folytatólagos mese. Olykor 

óvodai könyvből, olykor otthonról hozott könyvből oldottuk meg ezt. Szókincsük bővült. Egy-

egy gyermek nagyon választékosan használta a szavakat. (K. József, V. József.). 

 

Testnevelés: Hetente két tornafoglalkozásunk volt. A hétfői tartásjavító, lúdtalptorna, 

mezítlábas torna volt, míg a pénteki a tanmenetszerinti tornafoglalkozás volt. Szépen fejlődött 

a versenyszellemük. Élvezték a sorversenyeket. A tornafoglalkozás ideje alatt is mindig 

figyelmet fordítottunk a jobb és baloldal erősítésére, illetve a testséma fejlesztésére. 

 

A csoportból 14 gyermek járt logopédiai foglalkozásra hetente kétszer. 
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Fejlesztésre: képességfejlesztésre 10 gyermek, mozgásfejlesztésre 3 gyermek járt. 

Iskolaérettségi vizsgálatra 6 gyermeket küldtünk, melyből 4-en a vizsgáló bizottság alapján 

még egy évet fognak az óvodában tölteni. 
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3.számú melléklet: 2014/2015. éves munkaterv ellenőrzési programja 

 

PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT 

SZOLGÁLÓ  MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 

Terület Érintettek 

köre 

Módszer/eszköz Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

 

gkör 

Dolgozók 

közérzete 

Teljes 

dolgozói kör 

 

Kérdőív, 

fókusz-

csoportos meg-

beszélés 

 óvoda-

vezető 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

beazonosítása  

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 

Értelmi, beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgásfejlődés 

eredménye 

Valamennyi 

gyermek 

Meg-figyelés, 

óvónők 

választása 

szerint DIFER 

állapot-felmérés 

10. 10.-5 

évesek  

valamennyi 

gyermek 

nagy-

csopor-

tos 

óvónő 

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési napló, 

mely a szülői 

beszélgetések 

alapja 

Dolgozók teljesítményértékelése 

Tanügyigazgatási, 

tervezési és 

értékelési 

dokumentumok, 

pedagógiai 

gyakorlat, 

közösségért 

végzett feladatok. 

Munkaköri 

feladatok 

minősége 

óvoda-

pedagó-

gusok 

 

 

pedagógiai 

munkát 

segítők 

Dokumen-tum 

elemzés, 

megfigyelés 

ellenőrzés 

 

Dokumen-

tumok  

minden hó 

20. 

 

Látogatási 

ütemterv 

szerint 

óvoda-

vezető és 

általános 

helyettes 

együtt  

Pontos adat-

szolgáltatás és 

vezetés, 

értékelésre 

alapozott 

nevelési tervek, 

elvárt 

színvonalú 

pedagógiai 

gyakorlat, 

munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon 

történő ellátása. 

Intézményértékelés 

Csoport szint: 

- Nevelési 

ciklusok 

értékelése 

- Nevelési év 

értékelése 

Intézményi szint: 

- Féléves 

költségvetési 

beszámoló 

- Nevelési év 

értékelése 

Kiemelt 

feladat 

értékelése 

óvoda-

pedagógusok 

 

óvoda-

vezetés 

 

óvoda-

pedagógusok 

óvoda-vezetés 

Elemző 

értékelés 

 

 

 óvoda-

vezető 

munka-

közösség 

vezetők 

 

Intézményi, 

csoport, és 

egyéni 

szinteken 

történt 

tervezésnek 

való megfelelés 

 

Pozitív 

fenntartói és 

szülői vissza-

jelzések 

 

4. számú melléklet:  
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Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Dabasi Tagintézmény 

2370 Dabas, Szent István u. 35. 

 

Logopédiai Minősítés 

2014/15 tanévben - Kakucsi Kökörcsin Óvoda  

 

Beszédük tünetmentessé vált:  

1. Ferencz Barnabás nagycsoportos óvodás 

2. Tóth Csaba nagycsoportos 

3. Cibi Márk  nagycsoportos 

4. Riesz Abigél nagycsoportos 

 (szakértői véleménnyel marad az óvodában) 

5. Kala Milán nagycsoportos 

6. Kovács Gréta nagycsoportos 

7. Hódi János nagycsoportos 

(szakértői véleménnyel marad az óvodában) 

8. Rupa János nagycsoportos 

9. Dani Dalma Laura nagycsoportos 

(szakértői véleménnyel marad az óvodában) 

Beszédük lényegesen javult:  

10. Matyi Krisztina nagycsoportos  

11. Forgács Andor nagycsoportos 

12. Kloczka József nagycsoportos 

13. Lakatos Jázmin nagycsoportos 

(szakértői véleménnyel marad az óvodában) 

14. Kajári Márk   nagycsoportos óvodás 

15. Kardos Kevin  kiscsoportos óvodás 

 

Beszédük részben javult:  

16. Baté Fruzsina nagycsoportos óvodás 

17. Kecskés Krisztián nagycsoportos óvodás 

 

Beszédük keveset javult:  

18. Gál Nóra  kiscsoportos óvodás 

19. Zsitva Kira középső csoportos óvodás 

 

SNI-s státuszt kapott: 

20. Radics Levente nagycsoportos óvodás 

 

Kakucs, 2015. 06.12.    ……………………..  …………..................... 

Spanyielné Elek Györgyi Balázs Györgyné 

óvodavezető        logopédus 
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5. számú melléklet: 

 

AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, EGYÉB RENDEZVÉNYEI, JELES 

NAPJAI 

 

 

Szeptember 23.  

 

 

Október 04. 

 

Feladat ajánlás 

 

 

 

Jelszavunk: 

Takarítás világnapja 

Nagytakarítás az óvoda épületén belül. 

 

 

Állatok világnapja 

 

Vadon élő állatok, bogarak megismerése, 

hasznuk, fontosságuk. 

Kirándulás a Vadasparkban. 

 

Ne félj a bogaraktól, rovaroktól, ismerd 

meg őket! 

December 16. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

 

Jelszónk: 

Madárkarácsony 

 

Madárkalács készítése, elhelyezése a 

kiválasztott fára. 

Madáretetők kihelyezése, felkötése. 

 

Védd az állatokat, gondoskodj róluk! 

Március 22. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

 

Jelszónk: 

A víz világnapja 

 

A víz fontosságának tudatosítása. Élhetünk-

e víz nélkül? 

Takarékoskodjunk a vízzel! 

 

Vigyázz a patakok, folyók, tavak, vizek 

tisztaságára! 

Április 22. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

 

Jelszavunk: 

. 

A föld napja 

 

Szép környezet kialakítása, virágok, 

bokrok, facsemeték ültetése. Értékeink 

megóvása. 

 

Szeresd a fákat, virágokat! 

Soha ne tépd a vadvirágot, ne törd a fákat, 

bokrokat! 

Válassz egy fát, vigyázz rá, gondozd! 

Május 18. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszavunk: 

 

Madarak és fák napja 

 

A madarak itatása közvetlen 

környezetünkben. 

 

Ne bántsd a madarakat és más állatfajtákat! 
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Ünnepek, hagyományok, rendezvények: 

 

 

Szokások, hagyományok, rendezvények Jelképek, programok 

Szüreti mulatság Must készítése, gyümölcsök kóstolása, 

kisvonatozás a faluban. 

Mikulás ünnepség megszervezése a  

bölcsődéseknek és az óvodásoknak 

 

Ajándék készítés, dalok, versek, zenés 

előadás 

Adventi készülődés 

Adventi vásáron való részvétel 

Adventi koszorú, naptár készítése és a 

vásáron való árusítás. 

Gyermekek előadása. 

Luca nap Búzaültetés, kalendárium készítése 

Karácsonyi készülődés 

Adventi gyertyagyújtás az óvodában 

Fenyőfa díszítése az udvaron, karácsonyi 

dalok éneklése. 

Szülők és gyermekek megvendégelés. 

Farsangi mulatság Kiszebáb készítése, jelmezes felvonulás 

Március 15. Zászlók, kokárdák készítése, elhelyezése, az 

emlékműnél 

Húsvét Tojásfestés, locsolkodás 

Nyílt napok A szülők betekintése a csoportok életébe 
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6. számú melléklet:  

 

Szülői visszajelzés kérdőíve 

 

Intézménnyel kapcsolatos kérdőív értékelése  
 

Kérdőív módszere: írásbeli kikérdezés 

 

Eszköze: Kérdőív 

 

Instrukció: aláhúzás 

 

Megkérdezettek: középsős korú gyermekek szülei 

 

Összegzés:  

 

1. A szülők 84%-nak voltak előzetes ismeretei az intézményről. 16%-a a szülőnek hallott 

az intézményről, de személyes tapasztalata nem volt.  

2. A szülők 100%-a arról nyilatkozott, hogy ismeri az óvoda helyi programját, 

házirendjét. 

3. A szülők 95%-a elegendőnek tartja a szülőknek szervezett programokat. 5 % szeretne 

még több közös programot. 

4. A szülők 95%-a elégedett az óvoda felszereltségével, 5 % elfogadónak látja. 

Szerintük a csoportszoba játékait kellene bővíteni. 

5. A szülők 53% -a úgy látja, hogy az óvoda pedagógus és a dajka együttműködése 

nagymértékben segíti a gyerekek fejlődését. 42 %-a úgy véli, hogy segíti gyermekük 

fejlődését az  óvoda pedagógus és a dajka közös munkája. 5%-a a szülőknek azt 

nyilatkozta, hogy a közös munka sikerét nem tudja megítélni, mert ehhez keveset lát a 

csoport életéből. 

 

 

Kakucs, 2015. 02. 02.  

 

 

         Prohászka Csabáné 

munkaközösség vezető 
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7. számú melléklet: 

 

7.1. számú melléklet 

 

 01. szept. 01. okt. 31. dec 31. máj 31. aug 

Óvodás gyerekek 

létszáma 

89 90 93 97 100 

Tényleges 

gyermeklétszám 

alapján 

meghatározott 

csoport 

átlaglétszám 

fő/csoport 

22 22 23 24 25 

SNI-vel 

felszorzott 

létszám 

91 92 94 94 103 

SNI-vel 

felszorzott 

gyermeklétszám-

mal számított 

csoport 

átlaglétszám: 

fő/csoport 

23 23 24 24 26 

Étkező 

gyermekek 

létszáma 

89 90 93 97 100 

Hátrányos 

helyzetű gy. 

Létszáma: 

12 12 12 12 12 

Ebből 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

11 11 11 11 11 

 

 

 

Gyermekek adatai 2014. 10. 01. állapot szerint 

 

Fiúk: 58 Lányok: 32 3 éves: 30 4 éves: 26 5 éves: 21 6 éves: 13 
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7.2. számú melléklet:  

Az óvodai csoportok adatai 

 

 Óvodai 

csoport 

neve 

A csoport 

típusa 

(azonos 

életkorú, 

vegyes) 

Szept. 1. 

létszám 

Október 1. 

létszám 

Május 31. Augusztus 

31.  

SNI fő 

1. Katica azonos 

életkorúak 

13 15 22 24  

2. Csiga vegyes 23 23 22 22  

3. Pillangó azonos 

életkorúak 

25 23 23 23 1 

4. Süni azonos 

életkorúak 

28 29 30 30 1 
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7.3. számú melléklet:  

 

Felvételi adatok 

 

 

 

beiratkozot

t 

gyermekek 

létszáma 

 

elutasítot

t 

gyermek

ek 

létszáma 

 

A 

felvételt 

nyert 

gyermeke

k 

létszáma 

 

felvételt 

nyert: 

Nemek 

aránya 

Felvételt nyert gyermekek 

korösszetétele 

fiúk 

  

lányo

k 

  

3 

éves 

 

4 

éves 

 

5 

éves 

 

6 

éves 

 

7 

éves 

 

A.2015/201

6. nevelési 

évre 

 36 0 36  19  17  31  2  3     

A.2014/201

5. nevelési 

évre 

35 0 35 25 10 28 2 2 3  
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8. számú melléklet: 

 

Adat 

Vezetői 

szak-

vizsgával 

rendelkez

ő óvoda-

pedagógu

sok 

létszáma 

Szakvizsg

á-val 

rendelkez

ők 

létszáma 

. pl Tanító 

végzett-

séggel 

rendelkező

k létszáma 

Fejlesztő 

pedagógu

si végzett-

séggel 

rendelkez

ők 

létszáma 

PED I 

sorolt 

pedagóg

usok 

létszáma 

PED II 

sorolt 

pedagó

-gusok 

létszá

ma 

Gyako

r-

nokok 

létszá

ma 

 

Mento-

rok 

létszá

ma 

2014. 

10. 01. 

adat 

álláshely 

 1  3  1 7    
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9. számú melléklet: 

 

 

Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 

létszáma 

szülő (sz) fő 

pedagógus (p) fő 

dátum 

2014.10.15. 

Esetmegbeszélé

s 

Iskolaérettség 

miatt 

Greman 

Lászlóné 

5 

dátum2014.11.0

5.  

Esetmegbeszélé

s 

Iskolaérettség 

miatt 

Greman 

Lászlóné 

4 

dátum2015.01.1

2. 

Esetmegbeszélé

s 

 Magatartási 

problémák 

Greman 

Lászlóné 

4 

dátum2015.02.2

0 

Kapcsolatfelvét

el  

 Térítési díj 

elmaradása 

Roskóné Erős 

Mária 

 2 

dátum2015.02.2

5. 

 Írásbeli jelzés   Térítési díj 

elmaradása 

 Roskóné Erős 

Mária 

2  

dátum2015.06.0

8. 

Írásbeli 

jellemezés 

 Gyámügy 

kérésére 

 Prohászka 

Csabáné 

 1 
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10.számú melléklet. 

A minőségfejlesztési végrehajtásának értékelése 2014-2015 

A 2014-2015 nevelési év kiemelt nevelési területe: 

 Az irodalomhallgatás, mint az anyanyelvi nevelés eszköze 

Az anyanyelvi nevelés fő feladatai: 

 képessé tenni a gyermeket a feléjük áramló verbális és metakommunikációs 

információk befogadására, megértésére; 

 képessé tenni őket arra, hogy saját érzelmeiket, gondolataikat szóban pontosan és 

hatásosan ki tudják fejezni és eközben beszédszituációhoz és a kommunikációs 

partnerekhez is igazodni tudjanak; 

 az életkori beszédhibák kialakulásának megelőzése felismerése, korrekciója, az 

élettani beszédhibák javítása, a szakemberrel való együttműködés. 

A felsorolt feladatok a kommunikációs képességfejlesztés, a beszéd, a nyelvhasználat 

folyamatos, a fokozatosság elvét követő fejlesztése, tökéletesítése, gazdagítása közben 

valósítottuk meg. 

A foglalkozások tervezésénél kiemelten figyeltünk arra, hogy: 

 a gyerekek sajátítsanak el új szavakat, fogalmakat (pl. hagyományokhoz, 

ünnepekhez köthető új szavak); 

 a gyermekek megfelelően alkalmazzák az általánosan használt ragokat, 

képzőket, határozószókat, névelőket és névutókat; 

 hogyan valósuljon meg a gyermekek beszédkedvének fenntartása; 

 mindig legyen időnk a gyermekek közléseinek meghallgatására; 

 a gyerekek kérdéseiket hogyan érvényesítsék; 

 minden estben igényeljék a válaszokat; 

Nagy hangsúlyt fektettünk az intellektuális érzelmek és képességek alakítására meghitt 

beszélgetésekkel, érzelmeket, gondolatokat kifejező szavakkal, mondatokkal, 

metakommunikatív eszközökkel. 

A helyes, szép kiejtést nemcsak az anyanyelvi foglalkozásokon követeltük a gyerekektől, 

hanem állandóan, a nap egész folyamán. 

Az anyanyelvi foglalkozásokon a beszélgetés, elbeszélés, didaktikus játék, képolvasás, 

mesélés, versmondás, bábjáték módszerét alkalmaztuk. Nem feledkeztünk meg az anyanyelvi-

kommunikációs nevelésben jelentős, hagyományos módszerekről sem, mint a bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, gyakorlás. 

A legújabb módszertani törekvések rávilágítanak a spontán adódó beszédhelyzetek 

kiaknázására, melyet óvodánk pedagógusai is a nap folyamán többször megtettek. 

A gyermekek érési nyitottságaihoz igazodó anyagválasztásra törekedtünk. Az 

óvodapedagógusok magával ragadó bemutatása is nagymértékben fejlesztette a gyermeki 

beszédet, a kommunikációt. 

Decemberben iskolaérettségi vizsgálatra leadtuk a vizsgálatra küldött gyerekek adatait a dabasi 

Nevelési Tanácsadóba. 

Elkészítettük a szülőknek az intézménnyel kapcsolatos kérdőívet. Megkérdezettek a középsős 

korú gyerekek szülei. A kérdőív módszere: írásbeli kikérdezés. Az összegzés, a kérdőív 

kiértékelése a mellékletben szerepel. 

Ebben az évben is fejlesztési terv készült a hátrányos helyzetű, magatartás problémás 

gyerekekről, melyet a személyiségfejlődési naplójukban rögzítettünk. Esélyeik növelését a 

gyermekvédelmi felelős és az óvoda pedagógusok megtették. 

Az éves munkát befejezettnek tekintjük. Eredményeinket, erősségeinket igyekszünk 

megtartani. Gyengeségeinket feltárjuk, és azt javítjuk. 

 

Kakucs, 2015.06.12. 

 Min. bizt. csop. vezető 
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11. számú melléklet 

JELENLÉTI ÍV 

  

  

  

mely aláírásra került a kakucsi Kökörcsin Óvoda, 2366 Kakucs, Székesi út 3. szám 

alatti  hivatalos helyiségében 2015. 09. 01. napján megtartásra került nevelőtestületi 

értekezleten. 

sorsz NÉV ALÁÍRÁS 

1 Adamicza Zoltánné  

2 Juhász Barbara  

3 Kecskés Vivien  

4 Nagy Henrietta  

5 Nagy Noémi  

6 Prohászka Csabáné  

7 Roskóné Erős Mária  

8 Spanyielné Elek Györgyi  

9 Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta  

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: 

 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda nevelőtestülete a 2015. 09.01-én kelt nevelőtestületi határozata 

alapján, a 2014/2015. nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 

 

Kelt: Kakucs, 2015. 09.01. 

 

 

 

……………………………. 

intézményvezető 

 

 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda irattárában,………..iktatási számú jegyzőkönyv található, mely 

igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta 2014/2015. nevelési év beszámolóját 

 

 

Kelt: Kakucs, 201. …………………. 

 

……………………………. 

 fenntartó 
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Óvodavezetői nyilatkozat 

Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

2014/2015. nevelési év 

A nyilatkozatot készítette: 

 

Spanyielné Elek Györgyi 

óvodavezető 

 

 

Iktatószám:162/2015 

Ügyintéző: Kovácsné Gergely Mariann 

Tárgy: A 2014/2015. nevelési év beszámolójának megküldése a fenntartónak 

Tisztelt Jegyzőasszony! 

Alulírott Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető, ezúton nyilatkozom, hogy a Kakucsi 

Kökörcsin Óvoda 2014/2015. nevelési év beszámolóját a nevelőtestület 2015.09.01. napján kelt 

határozatával elfogadta, melynek alapján a fenntartónak ezúton benyújtom. 

 

Dátum: 

 

………………… 

 óvodavezető 
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Iktatószám 162/2015 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

  

mely felvételre került a Kakucsi Kökörcsin Óvoda, 2366 Kakucs Székesi út 3. szám 

alatti  hivatalos helyiségében 2015. 09.01. 16:30- kor a megtartásra került nevelőtestületi 

értekezletről. 
Jelen vannak: Kovácsné Gergely Mariann jegyzőkönyvvezető 

                       Nagy Henrietta jegyzőkönyv hitelesítő 

                       Prohászka Csabáné jegyzőkönyv hitelesítő 

                        és az 11. sz. mellékletben csatolt jelenléti ívet aláírók. 

1. Az értekezletet megnyitotta Spanyielné Elek Györgyi 

2. Az értekezlet napirendje: 

 Óvodavezetői beszámoló bemutatása, elfogadása 

 2015/16 Nevelési év munkatervének megbeszélése 

 Önértékelési kézikönyv átbeszélése 

 Önértékelési csoport felállása 

 Egyéb 

2.1.  Az óvodavezető ismerteti az 2014/2015. nevelési év beszámolóját. 

 A nevelőtestület tagja 2014/2015. nevelési év beszámolóját megkapta írásban és az 

előzetes véleményalkotásra és módosítási javaslat eljuttatására 15 napjuk állt 

rendelkezésre.  

 A 2014/2015. nevelési év beszámolójához nem érkezett további módosító indítvány. 

3.  Határozathozatal: 

A jelenlévők: 100 %-os arányban, a 163/2015. 09. 01. határozat alapján, a Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda, 2014/2015. nevelési év beszámolóját elfogadták. 

4. A nevelőtestület fenti határozata alapján 2014/2015. nevelési év beszámolóját, az 

intézmény vezetőjeként 2015. 09.02.dátummal benyújtom a fenntartónak, elfogadásra. 
Kelt: Kakucs, 2015. 09.01. 

         ……………………………. 

           óvodavezető aláírása 

 

Jegyzőkönyv lezárva 2015. 09. 01. 19órakor. 

 

...........................................        ...........................................                ........................... 

jegyzőkönyvvezető                     jegyzőkönyv hitelesítő                    jegyzőkönyv hitelesítő 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2015. szeptember 10-én  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a 036/30. hrsz-ú ingatlan értékesítési ügyében 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

     

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hivatkozással a Képviselő-testület korábbi felhatalmazására - miszerint az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 036/24. és 036/30. hrsz-ú, gazdasági övezetbe sorolt ingatlanokat hasonló 

feltételekkel lehet eladásra felajánlani, mint azt a Tamás és Zsolt Kft. esetében tette az 

Önkormányzat -, az ingatlanok közvetítésével megbízott LB-Paktum Kft. vezetője a Zöldkép 

Kft. személyében vevőjelöltet ajánlott a 036/30. hrsz-ú ingatlanra. 

A Zöldkép Kft. vezetőjével folytatott személyes egyeztetés után megköttetett a jelen 

előterjesztés határozati javaslatában foglalt adásvételi előszerződés. 

 

Kérjük a T. Képviselőket, hogy az előszerződésben foglalt feltételek elfogadásához adják meg 

utólagos hozzájárulásukat az alábbi határozati javaslatban foglaltak alapján: 

 

1. Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2015. (......) Határozata: 

 A Kakucs 036/30. hrsz-ú ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról 

  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Kakucs 036/30. hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére vonatkozóan a Zöldkép Kft.-vel (székhelye: 2366 Kakucs, Rónay György utca 

36.) megkötött adásvételi előszerződésben foglaltakkal, és utólagos hozzájárulását adja az 

alábbi szövegezésű előszerződés megkötéséhez: 

 

„Adásvételi előszerződés 

 

amely létrejött egyrészről Kakucs Község Önkormányzata 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

törzsszám: 734653, képviseli Dr. Kendéné Toma Mária polgármester) mint eladó, 

továbbiakban eladó 

 

másrészről Zöldkép Kft. (2366 Kakucs, Rónay György utca 36., cg: 13 09 142109, adószám: 

23028014-2-13, képviseli Faragó Pál ügyvezető, mint vevő (továbbiakban: vevő) között a lent 

megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel együttesen: szerződő felek között az alulírott 

napon és helyen az alábbi tartalommal: 

 

I. Előzmények 
1./ Szerződő felek kijelentik, hogy egymással a 2./ pontban megjelölt ingatlan tekintetében 

legkésőbb 2016. április 30. napjáig adásvételi szerződést kívánnak kötni.  
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Az adásvételi szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni Kakucs Önkormányzata 

Képviselő-testületének az eladást jóváhagyó határozata. 

Az adásvételi szerződés véglegessé válásához szükséges továbbá, hogy a Magyar Állam az 

elővételi jogáról lemondjon, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. és 14. §-aiban foglaltakra. 

Amennyiben az állam él elővásárlási jogával, az Eladó a Vevő által befizetett előleget, a 

kivonási díjat és az eljárási díjat hatvan napon belül visszafizeti a vevőnek.  

 

2./ A szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen adásvételi előszerződés tárgya az eladó 

kizárólagos tulajdonát képező Kakucs külterület 036/30. hrsz. alatt nyilvántartott 1 ha 

8431 m2 területű, jelenleg szántó művelési ágú ingatlan (továbbiakban: ”Ingatlan”). Az 

ingatlan a HÉSZ szerint Má2 GKSZ övezetben helyezkedik el. 

 

II. Az adásvétel 

3./ Az eladó eladja, a vevő meg kívánja vásárolni az eladó jelen megállapodás 2./ pontjában 

részletesen megjelölt ingatlanának 1/1-ed tulajdoni hányadát, a terület művelés alóli 

kivonását követően. 

 

4./ A vevő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlant megtekintett és megismert 

állapotban vásárolja meg ipari telephely építése céljából. 

 

III. A vételár és a teljesítés módja 
5./ Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (05. 11.) számú 

Határozata alapján jelen adásvétel tárgyát képező ingatlan eladási ára 800 Ft/m2 + ÁFA, 

azonban szerződő felek megállapodnak abban, hogy vevő az ingatlant kedvezményes 

vételáron, 400 Ft/m2 + Áfa összegért vásárolja meg azzal, hogy a kedvezményre való 

jogosultság érdekében elfogadja a Képviselő-testület fenti számú határozatában a 

kedvezményes vételár alkalmazása esetére meghatározott feltételeket, miszerint:  

a vevő a terület művelésből történő kivonását követően: 

a) vállalja, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének aláírásától számított 10 éven 

belül nem helyezi át székhelyét Kakucs községből más településre, és 

b) vállalja, hogy más, a Kakucs 036/24. és 036/33. hrsz-ok közötti ingatlanok 

jelenlegi és jövőbeni tulajdonosaival (működő vállalkozásokkal) összefogva, 

közösen kiépítik a település belterületi határától a 036/33. hrsz-ú ingatlanig a 

különböző közműveket, úgymint az elektromos áram, a földgáz-, az ivóvíz-, illetve 

a szennyvízcsatorna-hálózat vezetékét, 

c) tudomásul veszi, hogy amennyiben az a) pontban foglaltak ellenében mégis 

áthelyezi a székhelyét más településre, 30 napon belül meg kell fizetnie az 

Önkormányzatnak az eladási ár és a kedvezményes vételár közötti különbözetet, a 

400 Ft/m2 összeget - a szerződés aláírásától számított időszakra vonatkozóan - a 

mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelve.  

 

6./ Az 5./ pontban foglaltak figyelembevételével az ingatlan teljes vételárának összege 

7.372.400 Ft + ÁFA, mely összegből előleg jogcímen vevő - jelen előszerződés aláírását 

követő 3 munkanapon belül belül - átutal Kakucs Község Önkormányzata részére - az 

Önkormányzat Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-31020956-51000008 

számú számlájára - 3.500.000 Ft-ot, azaz Hárommillió-ötszázezer forintot. 

A teljes vételár megfizetése a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon 

belül esedékes.  

       

IV. A tulajdon átszállása 
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7./ A szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan 

tulajdonjogának 1/1-ed tulajdoni hányada az adásvételi szerződés megkötésével 

egyidejűleg, a teljes vételár kifizetésével száll át a vevőre.    

     

8./ A 2011. CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg.  A megkötött adásvételi szerződés 1 eredeti példányával a 

szerződő felek megkeresik a Nemzeti Vagyonkezelőt az elővásárlási jog gyakorlására 

vonatkozóan.  

 

V. Birtokbalépés 

9./ A szerződő felek rögzítik, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlan a vevő birtokába a teljes 

vételárnak az eladó 6./ pontban megjelölt bankszámlájára történő átutalással egyidejűleg 

lép.  

A vevő ettől a naptól szedi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit. 

 

VI. Szavatosság 

10./ A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy az adásvétel 

tárgyát képező ingatlant ingatlannyilvántartásba is bevezetve vezetékjog terheli, melynek 

jogosultja az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74., törzsszáma: 

13804983 – vázrajz szerint 164 m2 területre). Ezen terhen kívül az ingatlanra vonatkozóan 

másnak joga nincs, más kötelezettség az ingatlant nem terheli. 

 

VII. Záró rendelkezések 

11./ A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen adásvétel tárgyát képező ingatlan 

művelés alóli kivonását vevő kezdeményezi a Dabasi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztályánál, melyhez eladó hozzájárul, és a vevő viseli az ingatlan 

művelés alóli kivonásának valamennyi költségét. 

 

12./ Az eladó képviselője kijelenti, hogy az eladó jogi személyiségű önkormányzat, a vevő 

képviselője kijelenti, hogy a vevő belföldi székhellyel rendelkező jogi személyiségű, 

cégnyilvántartásban nyilvántartott társaság. 

 

13./ Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen jogügylet bármely okból meghiúsulna, 

úgy a vevő jelen szerződéstől minden jogkövetkezmény nélkül 3 hónapon belül bármikor 

elállhat. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződést 3 hónapon belül nem 

mondja fel. Amennyiben az eladó részéről a szerződés mégis felmondásra kerülne, úgy 

az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a vevőnek a számlákkal igazolt 

többletköltségeit. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadók. 

 

A szerződő felek jelen adásvételi előszerződést - amely 4 egyező példányban készült - elolvasás 

és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kakucs, 2015. augusztus 31. 

 

Kakucs Község Önkormányzata képviseletében:   Zöldkép Kft. képviseletében: 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester    Faragó Pál ügyvezető 

Eladó         Vevő” 
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Határidő:  azonnal  

Felelős: Képviselő-testület 

 

A következő szövegezésű határozati javaslat elfogadására a területnek - a Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályánál történő - művelésből történő kivonási eljárása megindításához, 

valamint a művelésből történt kivonást követően a végleges adásvételi szerződés megkötéséhez 

történő hozzájárulás miatt van szükség. 

Kérjük tehát ezen határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását is: 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

A Kakucs 036/30. hrsz.-ú ingatlan véglegesen más célú hasznosítása tárgyában  

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kakucs Község 

Önkormányzata, mint tulajdonos, kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási 

Hivatala Földhivatali Osztályánál a Kakucs 036/30. hrsz. alatti, Má2 GKSZ (gazdasági-

kereskedelmi-szolgáltató) építési övezetbe tartozó, 1 ha 8431 m2 nagyságú, szántó művelési 

ágú ingatlan mezőgazdasági művelés alóli kivonását és végleges más célú hasznosítását - 

telephely létesítése érdekében. 

 

2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a művelésből történő kivonást követően az 1.) 

pontban megjelölt ingatlan a Zöldkép Kft. (2366 Kakucs, Rónay utca 36.) részére értékesítésre 

kerüljön ipari telephely létesítése céljából.  

 

3.) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat részéről a 

tárgyban megtegye szükséges intézkedéseket, és a termelésből való kivonás engedélyezését 

követően a Kft.-vel a végleges adásvételi szerződést megkösse. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és külterületi ingatlanok 

értékesítésére vonatkozóan az Önkormányzat a 67/2015. (06. 30.) Határozata alapján a kakucsi 

székhellyel rendelkező LB-Paktum Kft.-vel kötött szerződést, viszont a tárgyban szereplő 

036/30. hrsz-ú ingatlan nem szerepel a szerződés mellékletében foglalt, értékesítéssel megbízott 

ingatlanok között, javasoljuk, hogy ugyanazokkal a feltételekkel, mint amelyek a jelzett 

határozatban szerepelnek, az Önkormányzat kössön szerződést a 036/30. hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére is.  

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ingatlanközvetítő díj mértéke a területek nettó eladási árának 

3,3%-a, vagyis jelen esetben a nettó 7.372.400 Ft-os eladási ár figyelembevételével: 243.290 

Ft. 
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Kérjük, hogy a fentiek alapján a Testület fogadja el a következő határozati javaslatot: 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

Ingatlanközvetítési díj elfogadásáról 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 67/2015. (06. 

30.) Határozat alapján megkötött ingatlanközvetítői szerződésben foglalt feltételekkel 

megegyezően Dr. Kendéné Toma Mária Polgármester Asszony az Önkormányzat nevében 

ingatlanközvetítői szerződést kössön az LB-Paktum Kft.-vel (székhelye: 2366 Kakucs, Rónay 

György utca 28.) az Önkormányzat tulajdonában lévő 036/30. hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

vonatkozóan. 

 

2.) Az 1.) pontban megjelölt ingatlan vételára nettó 7.372.400 Ft, melynek figyelembevételével 

az ingatlanközvetítői díj mértéke: 243.290 Ft.  

A Képviselő-testület dönt ezen összeg költségvetésben történő elkülönítéséről és hozzájárul 

annak az ingatlanközvetítő vállalkozás részére történő kifizetéséhez. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2015. szeptember 10-én  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó önrész 

elkülönítéséről 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok az előző évek gyakorlatához hasonlóan az idén is nyújthatnak be 

az államhoz támogatási igényt szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza 

nem térítendő támogatásra. 

A támogatás mértéke: kemény lombos fafajta esetében 14.000,-Ft/erdei m3+áfa = 17.780,-Ft. 

A támogatás felhasználásának feltétele: a támogatáson felül 1.000,-Ft/erdei m3+áfa = 1.270,-Ft 

önrész vállalása. 

Az Önkormányzat által jelenleg a maximálisan igényelhető mennyiség 160 m3. Javasoljuk, 

hogy a maximálisan igényelhető m3-mennyiségre nyújtsunk be pályázatot. Az igényelhető 

támogatási összeg mellé Önkormányzatunknak 203.200 Ft összegben kellene önrészt 

vállalnia.  

 

Az Önkormányzatok a tűzelőanyag-vásárlásra vonatkozó pályázatukat legkésőbb 2015. október 

1-jéig nyújthatják be postai úton a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez az 

alábbiak szerint. 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénylési adatlapja 

Önkormányzat neve: Kakucs Község Önkormányzata 

Önkormányzat KSH kódja: 1332230 

Választott tűzifa fajtája: keménylombos 

Maximálisan igényelhető mennyiség (m3): 160 m3  

Igényelt mennyiség (m3): 160 m3  

Vállalt önerő összege (Ft): (160 m3 x 1.000,-Ft) + ÁFA = 203.200,-Ft 

Önerő biztosításáról szóló önkormányzati 

határozat száma: ...../2015. (........)  
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (.........) Határozata: 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó önerő elkülönítéséről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 160 m3 mennyiségű 

kemény lombos fafajtájú tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 160 m3 

mennyiségű tűzifa vásárlásához 203.200,- Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat 

költségvetésében. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására legkésőbb 2015. október 1. 

Felelős: polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. szeptember 10-ei ülésére 

 

 

Tárgy:   Döntés az Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásról  

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

    

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati ASP rendszer egy országos integrált informatikai rendszer, melyet a 

Kormány a Magyar Államkincstár útján működtet.  

Az ASP központ szolgáltatásait a települési önkormányzatok vehetik igénybe, a rendszer 

használata nem kötelező.  

Mivel a jelenleg használt szakrendszerek vagy elavultak, vagy korszerűek ugyan, de magas díj 

ellenében vehetők igénybe, az ASP nyújtotta szolgáltatások jelentős költségcsökkentést tesznek 

lehetővé az önkormányzatok számára és az ügyintézést is egyszerűsítik. 

 

Az ASP központ keretrendszerből és szakrendszerekből áll. A keretrendszer látja el az 

informatikai alapszolgáltatást, továbbá biztosítja azokat a funkciókat, amelyeket több 

szakrendszer is igényel (pl. biztonsági szolgáltatások, naplókezelés, adattárolás, adatmentés, 

adatintegráció, törzsadat kezelés).  

Az ASP szolgáltatott rendszerei integráltak, amely a keretrendszeren keresztül és az irat 

szakrendszer (iratforgalom kezelése) használatával valósul meg. Az ASP szolgáltatásokhoz 

történő csatlakozás esetén a keret és az irat szakrendszerek – a választott más szakrendszereken 

túl – mindenképp szükségesek.  

 

Az ASP szolgáltató központ keretrendszerén keresztül elérthető alkalmazások köre: 

1. gazdálkodási rendszer, 

2. ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 

3. helyi adórendszer, 

4. iratkezelő rendszer, 

5. önkormányzati portál, 

6. ipari és kereskedelmi rendszer, valamint 

7. keretrendszeri szolgáltatások. 

 

A fejlesztés célja, hogy az önkormányzatok az önkormányzati ASP szolgáltatások 

igénybevételével  

a) a saját fejlesztésű és üzemeltetésű szoftvereknél költséghatékonyabb módon 

juthatnának hozzá a korszerű alkalmazásokhoz, kiváltva az elavult technológiájú 

alkalmazásokat (pl. Kincstári alkalmazások egy köre);  

b) gyorsabban és egyszerűbben vezethetnek be korszerű alkalmazásokat;  

c) korszerű és szabványos informatikai biztonsági, mentési, üzletmenet folytonossági 

szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá;  

d) hozzáférhetnek a központi e-közigazgatási fejlesztések eredményeihez;   
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e) erőforrásaikat a fő tevékenységük ellátására koncentrálhatják, mivel a szolgáltatott 

alkalmazásokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladataik jelentősen csökkennek;  

f) hozzáférhetnek az önkormányzati feladatkörben lévő eljárások egységes 

igazgatásszervezésének és a jogszabályalkotás proaktív követésének eredményeihez;  

g) a feladatellátásuk során építhetnek a szakrendszerek integrációjára.  

 

Az Önkormányzati ASP-ről további információ a http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/ 

honlapon érhető el, valamint az ezen előterjesztéshez kapcsolódó külön dokumentumban. 

 

Az ASP rendszerhez történő csatlakozási igényekkel kapcsolatban a Magyar Államkincstár 

2015. augusztus 24-ig felmérést végzett az önkormányzatok körében.  

 

Tekintettel arra, hogy a szomszédos települések közül ez évben Csévharaszt, Gyál, Hernád, 

Inárcs és Újhartyán Önkormányzatok már csatlakoztak az ASP központhoz, javasoljuk, hogy 

Kakucs Önkormányzata is csatlakozzon. 

 

A megadott határidőig az előzetes igényfelmérő kérdőívet kitöltöttük és az ebr42 rendszeren 

keresztül megküldtük a MÁK részére. A csatlakozási szándékot a Képviselő-testületnek is meg 

kell erősítenie, és utólag tájékoztatnunk kell a MÁK-ot a Testület döntésének 

határozatszámáról. 

 

Csatlakozási szándék esetén az ASP Központ szolgáltatásai közül a keret- és az iratkezelő 

rendszer választása kötelező, a többi szolgáltatás szabadon választható. Jelen csatlakozás esetén 

ez év végéig a keretrendszer és a gazdálkodási rendszer kiépítése, és január 1-től a használata 

lesz kötelező. 

Az önkéntes csatlakozásra vonatkozó felhívás alapja a tárgyban kiadott 62/2015.(III.24.) 

Kormányrendelet, mely szerint: 

 

5. § (1) Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételére az önkormányzat 

szolgáltatási szerződést köt. Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak 

igénybevétele az önkormányzat számára térítésmentes. 

(2)  Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozást az önkormányzat 

kezdeményezheti a Kincstárnál. 
6. § (1) Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás feltétele, hogy az 

önkormányzat 

a) megfeleljen a Kincstár által közzétett műszaki minimumfeltételeknek, 

b) teljesítse az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvényben előírt követelményeket, 

c) biztosítsa az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges 

helyi feltételeket és a meglévő adatok migrációját, 

d) vállalja, hogy a szakrendszer által támogatott feladatait a szakrendszer útján látja 

el. 

(2) Az önkormányzat csatlakoztatását az önkormányzati ASP központhoz a Kincstár a 

technikai-pénzügyi kapacitásoknak megfelelően folyamatosan végzi. 

7. §  A Kincstár és az önkormányzat által kötött szolgáltatási szerződés rögzíti legalább 

a) az önkormányzattal szemben támasztott, a csatlakozással összefüggő informatikai, 

szervezeti és jogi minimumkövetelményeket, és a folyamatos működés biztosítása 

érdekében megvalósítandó feladatokat, 

b) az önkormányzat által igénybe venni kívánt szakrendszereket és ezek szolgáltatási 

szintjét, 

c) az Európai Unió által támogatott projekt keretében történt csatlakozás folytán az 

önkormányzatot terhelő fenntartási kötelezettségről szóló kikötéseket, 
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d) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, 

e) az IT-biztonsági, valamint az igénybevétellel összefüggésben az információk 

bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeket, 

f) a kapcsolattartók adatait, valamint 

g) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésére vonatkozó önkormányzati 

kötelezettségvállalást. 

 

 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (……….) Határozata: 

Az Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozási szándékról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Kakucs Község Önkormányzata és 

intézményei tekintetében - támogatja az Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozást a 

teljes igénybe vehető szakrendszer vonatkozásában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a tárgyban a csatlakozási 

szándéknyilatkozat aláírására.  

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Polgármester, Jegyző  
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

a 2015. szeptember 10-ei ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez történő 2016. évi csatlakozásról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja: egyszerű többség  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatoknak az idén is lehetőségük van csatlakozni a „Bursa Hungarica” 

ösztöndíjprogramhoz a korábbi évekhez hasonlóan. 

 

Az ösztöndíjra a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

pályázhatnak. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli 

szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak 

adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató 

felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból áll. 

 

Ha csatlakozni akarunk a programhoz, akkor egy nyilatkozatot kell elfogadnunk és 

megküldenünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére legkésőbb 2015. október 1-ig. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2015. október 5-én 

kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az 

ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia.  

 

Jelen előterjesztéshez mellékelten megküldjük T. Képviselők részére - az Emberi Erőforrás 

Minisztérium és a Támogatáskezelő részéről - az önkormányzatok részére készített általános 

tájékoztatót, valamint a szerződési feltételekről szóló tájékoztatót pdf. formátumban. 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2015-ös évben 3 fő, felsőoktatásban tanuló kakucsi gyermek 

részesült az önkormányzati támogatásban, mindösszesen 100.000,- Ft/év összegben. 

Gyermekenként az önkormányzati támogatás 3.000 – 4000 Ft/hó összeg volt, melyhez 

ugyanannyit adott a Támogatáskezelő szervezet is.  

A települési önkormányzatok által a 2015. évi fordulóban nyújtott támogatás minimális összege 

1.000 Ft/fő/hó, maximuma 5.000 Ft/fő/hó volt.  

 

Kérem a képviselők véleményét. Csatlakozzunk-e az idén is az ösztöndíjrendszerhez? 
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1. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (..........) Határozata: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról 

 

A Képviselő-testület - Kakucs Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásáról 

- az alábbiak szerint dönt, és felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat Önkormányzat nevében történő aláírására: 

 

1. Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 

hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.  

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 

által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 

címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

4. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott 

és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok 

és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

Határidő:  2015. október 1. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (..........) Határozata: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2016. évi fordulójához. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2015. szeptember 10-ei ülésére 

 

Tárgy:   Döntés a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás 

2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetés 

módosításáról 

 

Előterjesztő: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Újhartyán Önkormányzata a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás 2015. évi költségvetésének módosításával kapcsolatban az alábbi előterjesztést küldte 

meg Önkormányzatunk számára: 

 

„A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését 

31.951.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. 

 

A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. Bevételek között az OEP finanszírozás, 

illetve az önkormányzatok működési hozzájárulása szerepel. A bevételek teljesítése 45%.  

Kamatbevételként 11.396 Ft összeg folyt be az I. félévben, ez az összeg a későbbiekben kerül 

előirányzatosításra. 

 

A kiadások teljesítése összesítve 44%, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 

teljesítés főbb kiadási előirányzatok szerint: 

 Személyi juttatás      600.000 Ft   50% 

 Járulék        162.000 Ft   50% 

 Dologi kiadások               1.752.053 Ft   43% 

 Egyéb működési kiadás            11.625.000 Ft   44% 

  

 

A Társulás költségvetésének módosítását indokolja 1 fő asszisztens felvétele 2015.07.16-

tól. Ennek következtében a költségvetési a bér és annak járuléka összegével, 955.000 Ft-tal 

módosul, bevételi oldalon pedig az önkormányzatok működési hozzájárulása emelkedik meg 

ugyanezzel az összeggel.  

A módosítást követően: 

bevétel:   32.906.000 Ft. 

kiadás:   32.906.000 Ft. 

 

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a bevételeket és kiadásokat rovatokra lebontva, a 2. 

melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet, míg a 3. melléklet a mérleget tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a költségvetési 

beszámoló és a módosított költségvetés jóváhagyására. 
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1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (.......) Határozata: 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. I. félévi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. I. félévi beszámolóját és pénzügyi 

kimutatását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (.......) Határozata: 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetése módosításának elfogadásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Eredeti előirányzat: 

bevétel:    31.951.000 Ft 

kiadás:    31.951.000 Ft 

 

Módosított előirányzat: 

bevétel:    32.906.000 Ft 

kiadás:    32.906.000 Ft. 

 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a módosítás következtében Kakucs Község 

Önkormányzata az „Ügyelet” fenntartásához lakosságarányosan az eredetileg meghatározott 

3.605.000 Ft helyett 3.787.000 Ft-tal járul hozzá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2015. szeptember 10-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 

etikai szabályzatról 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Készítette:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 231. § 

(1) bekezdése kötelezővé teszi a képviselő-testület számára, hogy a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői vonatkozásában a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai 

eljárás szabályait meghatározza. 

 

A hivatásetika azoknak az erkölcsi elveknek a foglalata, amelyeket a különböző életpályákon 

dolgozó egyéneknek hivatásuk teljesítése közben követni kell. 

A Kttv. 83. § (1) bekezdése értelmében a hivatásetikai alapelvek különösen a hűség és 

elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos 

jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a 

felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló 

arányosság és védelem.  

A (2) bekezdés értelmében a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek, különösen a 

példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség. 

 

A hivatásetikai szabályozás célja, hogy Hivatalunkban az etikai alapelvek elfogadása és 

betartása a munkavégzés minden fázisára kiterjedjen. Ennek érdekében szükséges, hogy a 

Képviselő-testület a köztisztviselők értékrendszeréhez objektív és konkrét alapelveket, 

szabályokat határozzon meg.  

A javasolt szempontrendszer általános etikai elveken, szabályokon alapul.  

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Köztisztviselői Etikai Szabályzat tárgyában 

készített előterjesztést megtárgyalni, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadni 

szíveskedjen.  

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (……….) Határozata: 

A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó etikai szabályzatról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőire vonatkozó etikai szabályzat tartalmát ezen határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai Kódex tartartalmát a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel megismertesse. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Jegyző 
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A …/2015. (…….) Kt. Határozat melléklete 

 

A  KAKUCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  

KÖZTISZTVISELŐI ETIKAI KÓDEXE 

2015. 

 

PREAMBULUM 

 

(1) Az etikai Kódex célja, hogy a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

minden köztisztviselője számára - munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül - 

meghatározza azokat az értékeket és magatartási normákat, amelyek támogatják a 

megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és 

az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját. 

 

(2) Az Etika Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és 

kiszámítható magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő 

viselkedés kialakításához. 

 

(3) Az etikai elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionálnak a 

hivatalban, melyek a köztisztviselők részére feladatuk ellátásához, hatáskörük 

gyakorlásához, valamint feletteseik utasításainak végrehajtásához támpontot, 

iránymutatást adnak. 

 

(4) A Hivatal vezetői és köztisztviselői a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a 

közigazgatás és ezen belül a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon 

belüli köztisztviselői kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör 

kialakítása érdekében kötelesek az Etikai Kódex szabályainak betartására. 

 

1. § 

 

(1) A közszolgálat feladata – az Alaptörvénnyel és a hatályos jogszabályokkal összhangban 

– a köz érdekében való eljárás. A köztisztviselőnek Magyarországhoz, azon belül is 

Kakucs Önkormányzatához való hűsége, az Alaptörvényben szabályozott demokratikus 

intézményrendszer keretei között kifejeződő közérdek iránti elkötelezettségén keresztül 

nyilvánul meg, mely elkötelezettségét a köztisztviselő esküvel erősíti meg.  

 

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek az Önkormányzat és a Hivatal szabályzataiban 

és egyéb belső dokumentumaiban, valamint jelen Etikai Kódexben szabályozott 

viszonyokra úgy kell tekinteni, mint amelyek az alkotmányos intézményrendszer részét 

képezik és a helyi közérdek iránti elkötelezettségük az ezeknek való megfelelés által 

nyilvánulhat meg.  

 

2. § 

 

(1) A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai 

semlegességét, ezért közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai vagy egyéb 

tevékenysége semmilyen módon sem veszélyeztetheti a feladatok pártatlan ellátásába 

vetett bizalmat. 

 

(2) A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem folytathat politikai párt, politikai 

szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő aktív tevékenységet, és nem vehet részt 

olyan kampányban, amelyben tevékenysége meghaladná a véleménynyilvánítási jogával 
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élő állampolgár aktivitását. A köztisztviselő munkahelyén sem viselhet pártjelvényt, vagy 

más megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai vonatkozású szimbólumot.  

 

3. § 

 

(1) A köztisztviselő közvetlen felettesének tartozik felelősséggel. Köteles felettese utasításait 

követni, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik. Köteles továbbá tájékoztatni 

felettesét mindazokról a tényekről és körülményekről, amelyek közvetlenül a 

munkakörével kapcsolatosak.  

 

(2) Pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia a Polgármesteri Hivatal vezetését a döntések 

végrehajtásában, valamint a Hivatal felelősségi körébe tartozó közügyek intézésében, 

ennek érdekében biztosítania kell a döntésekhez szükséges minden releváns és 

törvényesen hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára.  

 

(3) A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell 

teljesítenie feladatait.  

 

4. § 

 

(1) A köztisztviselő hivatali eljárása során köteles: 

a) a törvényesség szigorú betartásával, tisztességes, becsületes eljárás keretében 

elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, 

társadalmi helyzetre tekintet nélkül, az eljárásra ésszerűen szükséges időt fordítva 

feladatát ellátni, 

b) közfeladatait szakszerűen, a törvényeknek és a szakma szabályainak megfelelően 

legjobb tudása szerint teljesíteni,  

c) az ügyfelekkel előzékeny, udvarias, türelmes, segítőkész magatartást tanúsítani, 

tájékoztatva őket jogaikról és kötelezettségeikről, 

d) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett 

érvényesíteni a közigazgatás méltóságát és tekintélyét, 

e) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek, érzelmek 

látszatától is. 

 

(2) A köztisztviselő az ügyfelektől nem kérhet, és nem fogadhat el ajándékot, juttatást vagy 

egyéb előnyt. 

 

5. § 

 

(1) A köztisztviselő köteles szigorúan betartani a jogszabályok által előírt 

összeférhetetlenségi szabályokat, így nem végezhet olyan üzleti tevékenységet, nem 

vállalhat olyan beosztást, amely összeegyeztethetetlen hivatalával, beosztásával, illetve 

közfeladatai ellátásával. 

 

(2) A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, 

vagyonnal, vagy szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali 

munkája során jutottak a tudomására, és nem használhatja fel azokat saját vagy mások 

egyéni érdekei előmozdítására – még hivatali beosztásából való távozása után sem. 

 

(3) A köztisztviselő köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között 

összeférhetetlenséget észlel vagy vélelmez, illetve ha közszolgálati jogviszonyának 

fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az 
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annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedésnek.  

 

6. § 

 

(1) A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos 

információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak a 

tudomására.  

 

(2) A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán kívül 

mind hivatalos, mind magánérintkezései során köteles tartózkodni olyan információk, 

adatok, tények közlésétől, amelyek nyilvánosságra hozatala az Önkormányzat vagy a 

Hivatal tevékenységének hatékonyságát és eredményességét veszélyeztetik.  

 

7. § 

 

(1) A köztisztviselő köteles külső megjelenésében, viselkedésében, modorában, emberi 

megnyilvánulásaiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást 

tanúsítani. A köztisztviselő megjelenésével is emeli hivatala társadalmi megbecsültségét, 

tiszteletet és bizalmat ébreszt, öltözéke tiszta, rendezett, kerüli a szélsőséges, kihívó, 

alkalomhoz nem illó viseletet, rendben és tisztán tartja környezetét.  

 

(2) A köztisztviselő köteles állampolgári kötelességeit példamutatóan teljesíteni, adó- és 

köztartozásaival önhibájából ne kerüljön hátralékba. 

 

8. § 

 

(1) A vezetőnek törekedni kell arra, hogy az általa vezetett szervezet tekintélye, elismertsége, 

előnyös megítélése fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon képviselnie kell a 

pártatlan közigazgatás egyetemes értékeit, törekednie kell arra, hogy megnyilvánulásaival 

erősítse a szakma tekintélyét. A vezetőknek egymás közötti kapcsolataikban 

szolidárisnak, segítőkészeknek kell lenniük.  

 

(2) A vezető a vezetése alá tartozókkal szemben – a személyiségi jogok, és az emberi 

méltóság tiszteletben tartása mellett – köteles a köztisztviselőkhöz méltatlan magatartás 

minden megnyilvánulása ellen igazságosan fellépni, és ennek kapcsán érvényre juttatni 

az Etikai Kódexben megfogalmazott értékrendet. 

 

(3) A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamely párt, vagy politikai szervezet mellett, 

vagy ellen nyilatkozzék, vagy egyéni véleménye szerinti elkötelezettséget és 

megnyilvánulást kívánjon beosztottjaitól. 

 

(4) A vezető feladata különösen:  

a) az általa vezetett szervezet eredményes működésének legjobb tudása és ismeretei 

szerinti biztosítása,  

b) a saját szakmai ismereteinek továbbfejlesztése, a változó jogszabályok figyelemmel 

kísérése, tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való részvétel, 

c) a vezetése alá tartozók önbizalmának növelése, motiválása, a kollegiális 

kapcsolatok erősítése,  

d) a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása és a döntéseihez 

kapcsolódó felelősség vállalása, 

e) a vezető - a rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül - felelősséget érez a 

megfelelő szervezeti, emberi és tárgyi munkafeltételek biztosításáért, 
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f)  a vezető tartózkodik a beosztottak emberi méltóságát bármi módon sértő 

magatartástól, kijelentésektől.  

 

9. § 

 

(1)  A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a jelen Etikai Kódexben foglaltak 

megsértése esetén megvizsgálja, hogy indokolt-e valamely intézkedés, különösen 

fegyelmi eljárás lefolytatása a köztisztviselővel szemben.  

 

(2) A fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról 

szóló 31/2012. (III.7.) Kormányrendelet rendelkezései irányadóak. 

 

10. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen Etikai Kódex 2015. szeptember 15. napján lép hatályba. 

 

(2) Az Etikai Kódexben foglaltakról a Hivatal köztisztviselőit a Jegyző tájékoztatja. 

 

 

Kakucs, 2015. szeptember ……. 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Farkasné Szabó Mária 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Az Etikai Kódexben foglalt rendelkezéseket megismertem és tudomásul vettem: 

 

 

NÉV DÁTUM ALÁÍRÁS 

Farkasné Szabó Mária jegyző 2015. 09. ….  

Benkovics Edina gazdasági vezető 2015. 09. ….  

Bánné Macskó Zsuzsanna pénzügyi 

ügyintéző 

2015. 09. ….  

Berki Eszter pénzügyi ügyintéző 2015. 09. ….  

Dinnyés Jánosné adóügyi ügyintéző 2015. 09. ….  

Halmi Pálné szociális ügyintéző 2015. 09. ….  

Horváth Renáta igazgatási ügyintéző 2015. 09. ….  

Prohászka Petra önkormányzati referens 2015. 09. ….  
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2015. szeptember 10-ei ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a Családi Napközi étkezési támogatás iránti kérelméről 

 

Előterjesztő: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A mellékelt dokumentumban foglaltak szerint a Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi 

Hálózat koordinátora, Méhész-Spanyiel Lili – a Napközit igénybe vevő gyermekek részére 

étkezési támogatás iránti kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz. 

Amennyiben az Önkormányzat a Napközibe járó gyermekek teljes étkezési térítési díját 

átvállalja, - 220 nap figyelembevételével – az Önkormányzat által finanszírozott összeg a 

jelenleg odajáró 11 gyermek esetén 922.020 Ft, míg a maximális 14 fő esetén 1.173.480 Ft 

lenne. 

 

Bölcsődés (óvodás) gyermekek étkezési térítési díja 11 fő esetén 

fő Ft nap Térítési díj összesen: 

11 300 220   726 000 Ft    

fő Ft nap ÁFA   

11 81 220   196 020 Ft           922 020 Ft  

     

Bölcsődés (óvodás) gyermekek étkezési térítési díja 14 fő esetén 

fő Ft nap Térítési díj összesen: 

14 300 220   924 000 Ft    

fő Ft nap ÁFA   

14 81 220   249 480 Ft        1 173 480 Ft  

 

A Polgármesteri Hivatal részéről - a megkeresésben foglalt indokra tekintettel - javasoljuk a 

Családi Napközi támogatását az étkezési térítési díj 50%-ának Önkormányzat részéről történő 

átvállalásával azzal, hogy a bölcsődés gyermekek után a szülők az óvodás gyermekek részére 

megállapított mindenkori díj 50%-át fizessék. 

 

Az étkeztetés biztosításáról támogatási szerződést kell kötnie az Önkormányzatnak a Családi 

Napközivel. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelemben foglaltakat megtárgyalni és a 

tárgyban a döntést meghozni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (……….) Határozata: 

A Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközibe járó gyermekek étkezési térítési 

díjának meghatározásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentjánosbogár Katolikus Családi 

Napközi Hálózatba járó gyermekek étkezési térítési díjának meghatározásával kapcsolatban a 

következő döntéseket hozza: 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat - figyelembe véve a Családi 

Napközi Hálózat (2366 Kakucs, Fő utca 156/C.) kérelmében foglaltakat - a kakucsi 

Családi Napközibe járó gyermekek részére - az Önkormányzat mindenkor hatályos, 

vonatkozó rendeletében - az óvodás gyermekekre meghatározott térítési díj 50%-ának 

megfelelő összegben biztosítsa az Önkormányzat Konyhájáról megrendelt étkeztetést. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a 

Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózattal az e határozat mellékletében 

foglalt szövegezésű étkezési szerződést megkösse. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Polgármester 

A …./2015. (…….) Határozat melléklete: 

 

Étkezési szerződés  

amely létrejött egyrészről a Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat (2366 

Kakucs,  Fő utca 156/C, adószáma: 18281545-1-13, képviseli: Méhész-Spanyiel Lili hálózati 

koordinátor), a továbbiakban: Megbízó, 

másrészről a Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20., adószám: 

15734659-2-13, bankszámlaszám: 65500082-31020956-51000008, (képviseli: Dr. Kendéné 

Toma Mária polgármester) a továbbiakban: Megbízott között az alábbi tárgyban és feltételek 

szerint: 

 

A szerződés tárgya: étkezési szolgáltatás 

A Megbízott megrendelésre közétkeztetési szolgáltatást végez a Megbízó részére folyamatosan, 

határozatlan időre. 

 

1.) A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által megrendelt adagszámú élelmet, illetve készételt 

megfőzi és kiszállítja a Családi Napközi (2366 Kakucs, Fő utca 156/C) (a továbbiakban családi 

napközi) részére. 

 

2.) A Megbízott a családi napközi részére 2 fogásos ebédet, tízórait és uzsonnát készít a családi 

napközi által megrendelt adagszámban.  

A teljesítés időpontja:   

- tízórai:   8.00-8.15 óra között 

- ebéd:     11.30-12.00 óra között    

-  uzsonna: megegyezik a reggeli szállítás időpontjával 

A teljesítés helye: a szolgáltatást igénybe vevő családi napközi székhelye: Kakucs, Fő utca 

156/C. 

A teljesítés módja: a Megbízott a családi napközi tulajdonát képező szabványos ételhordó 

edényekbe rakja a megrendelt adagszámú élelmiszert, illetve készételt. 



66 

66 

 

A tízórai illetve uzsonna italait elkészítve szállítja a Megbízott, míg az ahhoz fogyasztandó 

élelmiszert a megfelelő adagszámban a családi napközi rendelkezésére bocsátja és azt a családi 

napközi adagolja. 

A szállításhoz szükséges ételhordó edényeket (badellákat) a családi napközi tisztán, a szállítást 

követő munkanap reggeléig köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani, a tízórai kiszállítása 

alkalmával. Ennek elmulasztása esetén a kiszállításról az Intézmény gondoskodik.  

 

3.) A Megbízott egy hétre előre átadja az étlapot közvetlenül a családi napközi részére. A 

megrendelést a Megbízó a tárgynapot megelőző nap 11 óráig a Megbízott élelmezésvezetője 

részére adja át. Ha a tárgynapra új ebédbefizető van, és azt reggel 8 óráig lejelentik az 

élelmezésvezetőnek, akkor az aznapi ebéd biztosítva van. 

Mindkét fél tudomásul veszi, hogy a tárgynapi lemondott ebéd a következő naptól kerül 

visszavonásra. 

 

4.) A felek a napi ellenőrzések során megállapított mennyiségi és minőségi kifogásokat 

haladéktalanul írásban jelzik egymás felé. A Megbízott által kijelölt kapcsolattartó személy a 

panaszt haladéktalanul egyezteti és ellenőrzi a Megbízó illetékes kapcsolattartójával. A 

Megbízó írásos észrevételét az Önkormányzat vezetőjének küldi. Olyan esetekben, ha 

bizonyított a mennyiségi és minőségi kifogás, kompenzálás illeti meg a szolgáltatást igénybe 

vevő családi napközit. 

 

5.) Az étkezési szolgáltatás díja bölcsődés gyermekek esetén: a Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a mindenkor hatályos, vonatkozó rendeletében az 

óvodás gyermekekre meghatározott térítési díj 50%-. 

 

6.) A fizetés módja és időpontja: 

A felek a tárgyhó utolsó munkanapján számolnak el egymással a tényleges teljesítés alapján. A 

kiállított számlát legkésőbb a tárgyhónapot követő 3. napig kell kibocsátani, amelyet (az 

elszámolás eredményétől függően) a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az 

Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-31020956-51000008 sz. számlára történő 

átutalással lehet kiegyenlíteni. 

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. 

 

7.) Kapcsolattartó   

Megbízó részéről:  koordinátor 

  Megbízott részéről: élelmezésvezető. 

A jelen szerződés teljesítése során a felek kölcsönösen együttműködnek. 

 

8.) Szerződés felmondása: 

Bármelyik fél jogosult a szerződést - 30 nappal előbb - írásban felmondani. 

 

9.) Jogviták rendezése: 

- A Ptk. általános rendelkezései az irányadók. 

- A szerződő felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdéseket lehetőleg 

egyeztetéssel, tárgyalások útján rendezik. 

A jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.  

 

A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és 

a szerződést, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 

Kakucs, 2015. ……………………………….. 

  ……………………………….  …………………………………. 

   Megbízó     Megbízott 


