
 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2015. október 5-én  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó határozat 

kiegészítéséről 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 2015. szeptember 10-ei ülésén döntött a szociális célú tűzifához 

kapcsolódó támogatás megigényléséről az Államtól. 

A Testület a tárgyban a következő határozatot hozta: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2015. (09. 10.) 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.” 

 

A Határozatot megküldtük a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának, 

mely az abban foglaltak kiegészítésére felszólította Önkormányzatunkat.  

Leírták, hogy a határozatnak tartalmaznia kell, hogy az „önkormányzat vállalja, hogy a 

szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér”, mert csak ezzel a 

kiegészítéssel áll módjukban elfogadni a határozatot. 

 

Javaslom, hogy helyezzük hatályon kívül a 98/2015. számú határozatot, és a tárgyban hozzunk 

egy új határozatot az említett kiegészítéssel kibővítve.  
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Határozati javaslat: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (.........) Határozata: 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódóan 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére vonatkozó 98/2015. 

(09. 10.) számú Határozatát hatályon kívül helyezi és a tárgyban a következő döntést hozza: 

 

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.” 

 

3. A Képviselő-testület dönt arról, hogy Kakucs Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális 

célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2015. október 5-én  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Kakucs községi Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv, 

ill. Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  rendelet esetén: minősített többség 

határozat esetén: egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Újhartyán és Kakucs települések Önkormányzatai 2012. év folyamán a Széchenyi Terv 

keretében a KEOP-1.2.0/09/11-2012. azonosítószámú pályázati kiírásra pályázatot 

nyújtottak be a közös tulajdonukban lévő szennyvíztisztító telep bővítésének és 

intenzifikálásának támogatására. 

A két Önkormányzat a pályázatot elnyerte és elkezdődtek a kivitelezési munkálatok. Időközben 

kiderült, hogy a szennyvíztisztító beruházással érintett Kakucs 0112/7. hrsz-ú és a 0112/3. hrsz-

ú összesen 7195 m2 területű ingatlanokat egyesíteni szükséges, illetőleg a telekalakítás után 

kialakult 0112/7. hrsz-ú területének beépítési százalékát 20%-kal emelni kell, s majd az eljárás 

lefolytatása után módosítani kell a településrendezési eszközeinket is. 

 

Tájékoztatásul: a területek felhasználásának, a telkek alakításának, továbbá az építésnek a 

feltételeit és módját településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási terv), 

illetőleg helyi építési szabályzatban kell meghatározni. 

A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 

fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 

működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 

térbeli kialakítását és elrendezését. A településszerkezeti tervet a képviselő-testület határozattal 

állapítja meg.  

A szabályozási terv meghatározza a település egy-egy területének építési feltételeit. 

A helyi építési szabályzat a település igazgatási területén, a helyi sajátosságoknak megfelelően 

az építés rendjét - annak feltételeinek és módjainak meghatározásával - megállapító helyi 

települési önkormányzati rendelet. 

 

Az eltelt közel egy év alatt lefolytatódott az eljárás, és a Dabasi Földhivatal hozzájárult a 

nevezett ingatlanok összevonásához. 

Időközben a Képviselő-testület a szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó 

településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában megbízta az eljárás lefolytatásával a 

KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft.-t.  

A KÉSZ Kft. a felkérésnek megfelelően elkészítette a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási 

Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetét.  

A Kft. által a TszT és a HÉSZ módosítására tett javaslatot az alábbi határozati és 

rendeletmódosítási javaslatok tartalmazzák. 

Kérjük a tervezetek elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2015.(….) Határozata: 

Kakucs Község Településszerkezeti Tervének módosításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja Kakucs település 

közigazgatási területének a 0112/3 (a telekegyesítés után 0112/7) hrsz. területre vonatkozó, 

87/2004. (07. 29.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét.  

2. Jelen határozat mellékletei: 

         - 1.: Településszerkezeti terv módosítás leírása 

         - 2.: Biológiai aktivitásérték számítás  

         - 3.: Területrendezési terveknek való megfelelőség igazolása 

         - 4.: „TSZT/M- 2015”  jelű Településszerkezeti terv 

3. Jelen határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azokkal együtt alkalmazandó.  

A 87/2004. (07.29.) sz. számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, a módosítással 

érintett területeken hatályát veszti, helyébe a jelen határozattal elfogadott, „TSZT/M-2015” jelű 

tervlap szerinti megállapítások lépnek.  

4.  Jelen határozat az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A … határozat 1. melléklete: 

 

A Településszerkezeti terv módosítás leírása,  

a ……… számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott  

Településszerkezeti terv leírás módosítása, 

a Kakucs település közigazgatási területének a 0112/3 (a telekegyesítés után 0112/7) 

hrsz. telek területére 

 

1. A meglévő szennyvíztisztító telep korábbi 0112/7 hrsz-ú telkét a 0112/7 hrsz-ú és 0112/3 

hrsz-ú telek összevonása után kialakult új 0112/7hrsz-ú telek Kkm jelű beépítésre szánt 

különleges területfelhasználásra kijelölt, 1169 m2 területnagyságú részén kell bővíteni, a 

TSZT/M-2015 tervlap szerint. A szennyvíztisztító telep területe a Kkm /0,5 jelű, beépítésre 

szánt különleges területfelhasználási egységbe tartozik.  

 

2. A 0112/7 hrsz-ú és 0112/3 hrsz-ú telek összevonása után kialakult új 0112/7 hrsz-ú telek 

Kkm jelű beépítésre szánt különleges területfelhasználásra kijelölt területrészén kívüli 

telekrészt, a szennyvíztisztító tájba illesztése és a biológiai aktivitásérték szinten tartása 

érdekében, a TSZT a továbbiakban védelmi rendeltetésű erdőterületként határozza meg. 
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A … határozat 2. melléklete: 

 

Biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítás 

 

Terület 

jele, 

hrsz 

Jelenlegi 

terület-

használat 

Terület 

(ha) 

Jelenlegi 

BAÉ 

mutató 

Jelenlegi 

BAÉ 

Tervezett 

terület-

használat 

Új 

BAÉ 

mutat

ó 

Új 

BAÉ 

korábbi 

0112/3 

hrsz-ből  

általános 

mező-

gazdasági  

Má-v 

0,1169 3,7 0,4325 különleges 

Kkm/0,5 

(egyéb, helyi 

sajátosságot 

hordozó 

terület) 

1,5 0,1754 

korábbi 

0112/3 

hrsz szvt-

bővítési 

területen 

kívüli 

része 

általános 

mező-

gazdasági  

Má-v 

0,3571 3,7 1,3213 Védelmi 

rendeltetésű 

erdő 

Ev 

9 3,2139 

 Összesen: 1,7538  3,3893 

 BIA érték egyenleg: + 

1,6355 

 

A számítások alapján megállapítható, hogy az összes változtatással érintett területekre 

vonatkozóan a biológiai aktivitás érték + 1,6355 értékkel növekszik, tehát a tervezett 

módosítások következtében a közigazgatási területen az új beépítésre szánt terület 

kijelölésével a BAÉ nem csökken. 
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A … határozat 3. melléklete: 

 

Területrendezési terveknek való megfelelőség igazolása 

 

A településre vonatkozó magasabb szintű területrendezési tervek  

az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. 

törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított 2003. évi XXVI. Törvénnyel elfogadott 

Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT/MTv.) és a 

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V. 10.) önkormányzati rendeletével elfogadott Pest 

megye Területrendezési Terve (továbbiakban: PmTrT)   

 

A településszerkezeti terv meglévő szennyvíztisztító telep a korábbi 0112/3 (a 

telekegyesítés után a 0112/7) hrsz-ú telek egy részének igénybevételével megvalósítható 

bővítése érdekében történő módosítása a területrendezési tervekkel nem ellentétes, 

azokkal összhangban van. 

 

1. A meglévő szennyvíztisztító telep területe és a módosítás hatálya alá tartozó bővítési 

területe is a mezőgazdasági térség része. Az OTrT/Mtv. térségi területfelhasználási 

kategóriákra vonatkozó szabályok 6.§ (2) b) pontja szerint: 

„OTrT/Mtv. 6. § (2) b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 

beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi 

terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben 

nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;” 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2012. (10. 29.) Határozata 

„Kakucs Község területhasználat módosítási lehetősége a jövőben” 

OTrT 2003.évi XXVI. tv 6. § (2) bek. alapján 

Térségi területfelhasználási kategória Fennmaradó módosítási lehetőség területre 

vetítve (ha) 

Erdőgazdálkodási térség 78,795-21,3 = 57,495  

Mezőgazdasági térség 334,425-5,0=329,4251 

Vízgazdálkodási térség 4,562 

OTrT 2003.évi XXVI. tv 7. § alapján 

Országos Erdőállomány Adattár szerint 

erdőterületnek minősülő területek 

652,76-1,3735 = 651,3865 

1996. évi XXI. tv. 23/A § (2) c) pontja alapján 

A megyei övezeteket nem érintette a módosítás, így továbbra is fenn áll a tv. kínálta +/-

5% változtatási lehetőség az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának 

figyelembevételével. 

 

Az OTrT által Kakucs község területén kijelölt mezőgazdasági térség még fennmaradt 

területe 329,435 ha. A jelen módosítás hatálya alá tartozó területen a mezőgazdasági 

térség területén 0,1169 ha beépítésre szánt terület és 0,3571 ha erdőterület kerül 

kijelölésre (összterület 0,474 ha), amely kisebb, mint a még felhasználható terület(0,474  

ha  329, 425 ha). 

 „Kakucs Község területhasználat módosítási lehetősége a jövőben- 2015” 

                                            

1 nagyvárosias és vegyes területfelhasználás nem jelölhető ki. 

2 beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
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OTrT 2003.évi XXVI. tv 6. § (2) bek. alapján 

Térségi területfelhasználási kategória Fennmaradó módosítási lehetőség területre 

vetítve (ha) 

Erdőgazdálkodási térség 78,795-21,3 = 57,495 + 0,3571 = 57,8521 

Mezőgazdasági térség 334,425-5,0=329,4253 - 0,1169 - 0,3571= 

328,951 

Vízgazdálkodási térség 4,564 

OTrT 2003.évi XXVI. tv 7. § alapján 

Országos Erdőállomány Adattár szerint 

erdőterületnek minősülő területek 

652,76-1,3735 = 651,3865 

1996. évi XXI. tv. 23/A § (2) c) pontja alapján 

A megyei övezeteket nem érintette a módosítás, így továbbra is fenn áll a tv. kínálta +/-

5% változtatási lehetőség az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának 

figyelembevételével. 

 

2. A módosítás hatálya alá tartozó terület, vagyis a meglévő szennyvíztisztító telep 

bővítési területe a PmTrT övezeti szabályozása, illetve a BATrT 3.2.sz. mellékletében 

meghatározott ökológiai folyosó része. Az OTrT/Mtv. Térségi övezeti szabályok 12/A. 

§(1) és (4) bekezdése szerint: 

12/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 

eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett 

területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 

kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet 

szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása 

figyelembevételével kell lehatárolni. 

 Az Újhartyán-Kakucs települések közös szennyvíztisztító tervmódosítás egyeztetési 

folyamatához kapcsolódóan a Nemzeti Park Igazgatóság az ökológiai folyosó határainak 

pontosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy a szennyvíztisztító meglévő beépített 

területe és a szennyvíztisztító beépítésre szánt tervezett bővítési területe az ökológiai folyosó 

módosított területét ne érintse. Az ökológiai folyosó módosított területi lehatárolása szerinti 

adatszolgáltatás alapján a szennyvíztisztító és a tervezett bővítési területe nem része az 

országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének. 

 

3. A meglévő szennyvíztisztító telep és a módosítás hatálya alá tartozó bővítési területe az 

OTrT/Mtv. 3/5. sz. mellékletében meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete része. Az OTrT (Mtv.) Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete 14/A. § szerint:   

„Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv 

pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség 

és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 

tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 

településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 

megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz 

igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

                                            

3 nagyvárosias és vegyes területfelhasználás nem jelölhető ki. 

4 beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
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(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység 

és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell 

határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 

készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 

kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 

nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a 

településrendezési terv az adatszolgáltatás alapján pontosítja, az érintett területre a 

tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a Helyi Építési 

Szabályzat 29.§-ban meghatározza a területhasználatra és az építmények tájba 

illeszkedésére vonatkozó szabályokat.  A 0112/7 hrsz-ú és 0112/3 hrsz-ú telek 

összevonása után kialakult új 0112/7hrsz-ú telek Kkm jelű beépítésre szánt különleges 

területfelhasználásra kijelölt területrészén kívüli telekrészt a szennyvíztisztító tájba 

illesztése és a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a TSZT a továbbiakban 

védelmi rendeltetésű erdőterületként határozza meg. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

9/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

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

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:  

 

I. Társadalmi hatás: A tervezett rendeletmódosítás lehetőséget ad a Kakucs, 0112/7. hrsz-ú 

területen - telekalakítással – az Újhartyán és Kakucs települések közös tulajdonában lévő, 

meglévő szennyvíztisztító telep bővítésére. A telep bővítésével és intenzifikálásával hosszú 

évekre megoldódik a két településen termelődő szennyvíz tisztításának és elhelyezésének 

problematikája. 

 

II. Gazdasági, költségvetési hatásai: a tervezett rendeletmódosításnak közvetlen költségvetési 

hatása nincs, az önkormányzat az eljáráshoz kapcsolódó további adminisztrációs feladatokat 

elvégzi.  

 

III. Környezeti következményei: nem releváns. 

 

IV. Egészségi következményei: nem releváns. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a rendelet módosítását a település 

honlapján ismertetni kell, a jóváhagyott tervdokumentációt az érintettek részére el kell küldeni, 

valamint az alaprendelettel egységes szerkezetbe foglalni.  

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet rögzíti a helyi önkormányzatok 

építésügyi feladatait, eljárási rendjét. Ezen feladatok közé tartozik a helyi építési szabályzat 

megalkotása, illetve szükség szerinti módosítása. A jogszabály jogharmonizációban áll a 

magasabb szintű jogszabályokkal, melyek általános érvényű előírásai érvényesek. 

A jogalkotás elmaradása esetén a szennyvíztisztító telep területének bővítéséhez kapcsolódó 

telekalakításra nem lesz lehetőség. 

 

VII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre állnak. 

 

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

jogszabály indokolása is. 
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Rendeletalkotási javaslat: 

 

Kakucs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

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

Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

9/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében 6. pontjában kapott 

felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28.§(1) 

bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megye Kormányhivatala 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály, Pest 

Megye Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, KDV Vízügyi 

Igazgatósága, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti 

és Hajózási Hivatala, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Pest Megye 

Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége, a Pest Megye Kormányhivatala Érdi Járási 

Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 

a Pest Megye Kormányhivatala Földhivatali Osztálya, a Pest Megye Kormányhivatala 

Erdészeti Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, PMKH Bányászati 

Osztály, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, Pest Megye Főépítésze véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § A Rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„KÜLÖNLEGES TERÜLETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

19. § 

(1) K jelű övezetek telekhasználatának előírásai övezetenként az alábbiak: 

 

 

AZ  Ö V E Z E T 

 

AZ É P Í T É S I  T E L E K  Á L T A L Á N O S  

H A T Á R É R T É K E I 

 

AZ É 

P Ü L 

E T 

 

Különleges 

övezet jele 

Beépítési 

mód 

Legkisebb 

Kialakít 

ható 

Legnagyobb Legkisebb Köte 

lező 

Legna 

gyobb 

SZ 

Szabadon 

álló 

Területe Beépí- 

tés 

mértéke 

Szint 

terü 

leti 

mutató 

Zöldfelület 

mértéke 

Oldal 

kert 

Hátsó 

kert 

Elő 

kert 

Épít 

mény 

magas 

ság 

m2 % m2 / 

m2 

% m m m m 

Ko-1 SZ 3.000 30 0,7 50 3,0 6,0 5,0 6,0 

Kre-1 SZ 15.000 15 0,7 30 3,0 6,0 5,0 6,0 

Kte SZ 15.000 10 0,1 50 10,0 10,0 10,0 3,0/10 

Kkm SZ 4.000 25 0,5 40 3,0 6,0 2,0 6,0 

Kh SZ 10.000 1 0,1 40 5,0 5,0 5,0 4,5 
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*Kialakult” 

 

2. § A Rendelet 29. §-a kiegészül a (22) bekezdéssel: 

 

„(22) A szennyvíztisztító-telep bővítésének telkén, a honos fajokból álló véderdőt, a telephely 

építésével egy időben kell kialakítani.” 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. Jelen rendelet rendelkezéseit 

a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

(3) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - e rendelet melléklete tervlapján 

jelölt tervezési területre kiterjedően a 9/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendelet mellékletét 

képező külterületi szabályozási tervlap. Helyébe e rendelet mellékletét képező, SZT/M-2015 

szabályozási tervlap lép. 

 

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

polgármester        jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  

 

2015. október 5-én 

megtartandó testületi ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2015/16. évi munkatervének 

véleményezéséről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az óvodai munkaterv határozza 

meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. A munkaterv elkészítéséhez az intézményvezetőnek 

ki kell kérnie többek között a fenntartó véleményét is.  

Az óvoda vezetése elkészítette a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2015/16. nevelési évre szóló 

munkatervét, és Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elé, mint a fenntartó 

Önkormányzat képviseletében eljáró testület elé terjeszti véleményezésre és elfogadásra a 

mellékelt dokumentum alapján.  

A munkatervet a többi véleményezésre jogosult szervezet elfogadta, támogatja. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (10......) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2015/2016. évi munkatervének véleményezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva az 

Önkormányzat fenntartásában lévő Kakucsi Kökörcsin Óvoda (2366 Kakucs, Székesi út 3.) 

2015/16. évi munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő:       azonnal  

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

 

KAKUCSI KÖKÖRCSIN ÓVODA 

(2366 Kakucs, Székesi út 3.)  

 

 
 

MUNKATERV 

2015/2016. 

 

Intézmény OM- azonosítója: 

 

032999 

Intézményvezető: 

 

Spanyielné Elek Györgyi 

Legitimációs eljárás 

 

192/2015.(09.16.) ügyiratszámon 

elfogadta: Spanyielné Elek Györgyi 

 

nevelőtestület és alkalmazotti közösség 

nevében 

 

 

Véleménynyilvánítók: Varróné Elek Anita 

szülői közössége nevében 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

Érvényessége: 2015. 09.16. – 2016. 08.31. 

 

Ph. 

 

Tartalomjegyzék 

 

Bevezetés…………………………………………………………………………………..3.o. 

 

I. Az intézmény kiemelt célja és feladatai……………………………………………….4.o. 

 

II. Feltételrendszer leírása………………………………………………………………..7.o. 
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2.1. Jogszabályi változások hatása a nevelési évre, illetve nevelési évben ellátandó 

feladatokra………………………………………………………………………………….7.o. 

 

2.1.1. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó új feladatok……………………………...7.o. 

 

2.1.2. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó – korábbi jogszabály módosítások miatti – 

feladatok……………………………………………………………………………………9.o. 

 

2. 3. Tárgyi feltételek………………………………………………………………………10.o. 

 

2.4. Személyi feltételek, vezetés…………………………………………………………   11.o. 

 

2.4.1. Az intézmény dolgozói……………………………………………………………...11.o. 

 

2.4.2. A közalkalmazottak továbbképzése…………………………………………………11.o. 

 

2.4.3. Közalkalmazotti jogviszony………………………………………………................12.o.

   

2.4.4. A munka szervezése…………………………………………………………………12.o. 

 

2.5. Pénzügyi feltételek……………………………………………………………………13.o. 

 

2.6. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok……………………………….13.o. 

 

III. A minőségfejlesztésből és az intézményi önértékelésből fakadó feladatok………14.o. 

 

3.1. Minőségirányítási program…………………………………………………………...14.o. 

 

3.2. Az intézményi és pedagógus önértékelésből fakadó feladatok………………………14.o. 

 

IV. Nevelési feladatok……………………………………………………………………15.o. 

 

4.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok………………………………………….15.o. 

 

4.2. Szakmai Munkaközösségek…………………………………………………………..17.o. 

 

4.2.1. Minőséggondozó Szakmai Munkaközösség………………………………………..17.o. 

 

4.2.2. Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség………………………………………..19.o. 

 

V. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok………………………………23.o. 

 

5.1. Alkalmazotti közösség………………………………………………………….........23.o. 

 

5.2. Nevelőtestület………………………………………………………………………..24.o. 

 

VI. Ellenőrzési tevékenység……………………………………………………………..25.o. 

 

6.1.Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység………………………......26.o. 

 

6.2. Szakmai ellenőrzés…………………………………………………………………...28.o. 
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6.3. A pedagógiai célkitűzések és feladatok megvalósulását szolgáló mérés - 

 értékelés……………………………………………………………………………….....28.o. 

 

VII. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei, jeles napjai…………….29.o. 

 

VIII. Mellékletek………………………………………………………………………...32.o. 

 

1. számú: Az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztása 

 

2. számú: Továbbképzi terv  

 

3. számú: Feladat ellátási terv 

 

4. számú: Óvoda szolgáltatásai 

 

 

Érvényességi rendelkezés 

 

Jelenléti ív 

 

Szülői Nyilatkozat 

 

Jegyzőkönyv  
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Bevezetés 

 

 

A 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, 

így többek között:  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. 

§ (2) bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, 

- a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet, valamint 

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet  

alapján került összeállításra. 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 - az intézmény pedagógiai programja, 

- az intézmény minőségirányítási programja (teljesítményértékelés), 

 - az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, 

 - az intézmény Szervezési és Működési Szabályzata. 

 

 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 
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I. Az intézmény kiemelt célja és feladatai 

 

 

Elsődleges cél: 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi 

óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása 

 

 

További céljaink: 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) 

egységes értelmezése, gyakorlati bevezetése, megvalósítása 

 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése 

 

 Az irodalomhallgatás, mint az anyanyelvi nevelés eszköze 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a végrehajtási rendeletek minél 

szélesebb körű, és alapos megismerése, gyakorlati alkalmazása 

 

 A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik 

széleskörű bevonásával 

 

 Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti 

ellátottságra, az irányításra és a minőségbiztosításra  

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

 

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére 

 

 Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha 

szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat 

megújítása.  

 A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és 

foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során 

úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, 

hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes 

pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.  

 Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, 

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai 

tartalmak: 

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, 

- Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való 

megfelelés, 

- Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. 
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 Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a 

minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot 

adnia. 

Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:  
- 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

- 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók  

- 3. A tanulás támogatása  

- 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség  

- 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

- 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése  

- 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

- 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Részcélok 

 Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, 

amelyek mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik, 

ugyanakkor elismerik a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés, 

eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú; 

 A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, 

különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, migráns vagy roma 

háttérrel rendelkező, illetve a sajátos nevelési igénnyel gyermekek részére; 

 Az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása a működés garanciális 

elemeinek meghatározásával a kulcsszereplők, köztük a családok, a szakszolgálati, a 

szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával; 

 Az óvodapedagógus, az óvodavezető, a pedagógiai és munkát segítő (pedagógiai 

asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzeti ellátottság javítása, a 

foglalkoztatottak szakmai felkészültségének fejlesztése; 

 A szülők támogatása azon szerepükben, hogy az első életévekben ők gyermekeik első 

számú nevelői, valamint az óvodapedagógusok arra való ösztönzése, hogy alakítsanak 

ki szoros együttműködést a szülőkkel, a családokkal annak érdekében, hogy 

megismertessék velük a kisgyermekkori nevelés és gondozás kínálta lehetőségeket és a 

kisgyermekkori tanulás fontosságát. 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a pedagógiai program bevezetése során az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának „üzeneteire”: 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének 

hangsúlyozása 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; kiegészül az erkölcsi neveléssel  
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 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 

fejlődését támogatja.  

 Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 

Egészségnevelési program kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására 

 

Fontos feladataink az év folyamán: 

 

 A HOP-ban kitűzött célok megvalósítása 

 Mozgásfejlesztés lehetőségeinek mélyebb kiaknázása 

 Szomszéd község óvodái közötti szakmai kapcsolat erősítése 

 Hagyományok ápolása. 

 Munkák arányos elosztása. 

 Információk gyorsabb terjedése 

 Sószoba kihasználása 

 A szűkebb környezet társadalmi-gazdasági igényeinek kielégítése 

 Témahétbe szülők bevonása, fejlesztési tapasztalatok megbeszélése 

 Tudatos, egyénre szabott integrációs és egyéni fejlesztés, a gyermek sikeres 

életútjának elősegítése 

 Az alap dokumentumok felülvizsgálata 
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II. Feltételrendszer leírása 

 

 

2.1. Jogszabályi változások hatása a nevelési évre, illetve nevelési évben ellátandó 

feladatokra 

 

2.1.1. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó új feladatok 

 

2015. január 1-től életbeléptek olyan változások, melyek hatnak a nevelési évben folyó 

tevékenységünkre. A főbb változások: 

 

- a gyermek felvételénél, átvételénél nem a felvételi körzetben lévő lakcímet, hanem 

az életvitelszerűen az óvoda felvételi körzetében lakás tényét kell figyelembe venni, 

az életvitelszerű lakás igazolását lehet kérni a szülőtől, illetve családlátogatás során 

lehet ellenőrizni. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes; határidő: a nevelési évben 

folyamatos. 

 

Kötelező óvodába járás 

A köznevelési törvény 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek 

augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 

négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

A kötelező óvodába járás alól a jegyző a szülő kérelmére - az óvodavezető és a védőnő 

egyetértéséig - a gyermek 5 éves koráig felmentést adhat.  

 

Az óvodai beiratkozás 

Az óvodai beiratkozás időszaka a tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időszak. A 

beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon kell közzé tenni (községi honlap, községi 

újság, hirdetőtáblák). 

 

Óvodai foglalkozások mulasztása 

A kötelező óvodába járási kötelezettség miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 

gyermekek óvodai foglalkozásról való távolmaradását, és annak igazolását. 

5-nél több igazolatlanul mulasztott nap esetén az óvodavezetőnek értesítési kötelezettsége van 

a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat felé. 

10 igazolatlanul mulasztott nap esetén az óvodának tájékoztatnia kell a mulasztásról az 

általános szabálysértési hatóságot. 

 

Felelős: intézményvezető, csoportvezető óvónők; határidő: a nevelési évben folyamatos. 

 

Óvodai fejlesztő program szervezése 

Az óvoda - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. §-a alapján - a hátrányos helyzetű 

gyermekek számára óvodai fejlesztő programot szervez. Az óvodai fejlesztő program keretében 

az óvodának biztosítania kell: 

- a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

- a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet, 

- az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermek óvodai 

nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat 

biztosítanak. 

 

Felelős: intézményvezető, csoportvezető óvónők; határidő: a nevelési évben folyamatos. 
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Az intézményi önértékelés 

 

Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az 

intézményi önértékelés témakörét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. Fejezete 

tartalmazza. 

 

 Az intézményi önértékelés az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés részét képezi. 

 

Az intézményi önértékelés részei: 

- a pedagógus kétévenkénti értékelése, 

- az intézményvezető – vezetői megbízatás második és negyedik évét érintő – értékelése, 

- öt évenkénti teljes körű – pedagógiai munkára kiterjedő - intézményi önértékelés. 

 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban feladatunk: 

- az önértékelés előkészítése,  

- az önértékelés tervezése, valamint 

- az önértékelés megvalósítása. 

 

Az intézményi önértékelés előkészítése során feladat: 

- az önértékelési csoport létrehozása, Felelős az intézményvezető, munkaközösség 

vezető, határidő 2015. szeptember 1.  

- az önértékeléssel kapcsolatos tájékoztatás, Felelős az intézményvezető és az 

önértékelési csoport vezetője, határidő 2015. szeptember 1-től folyamatos. 

- az intézményi elvárás rendszer meghatározása. Felelős az intézményvezető, az 

önértékelési csoport vezetője, határidő 2015. szeptember 30. 

 

Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodnunk kell: 

- az öt évre szóló önértékelési program elkészítéséről, valamint 

- az éves, 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről. 

A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A tervek 

elkészítési határideje 2015. szeptember 30. 

 

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell: 

- a pedagógus ellenőrzéséről, 

- vezető ellenőrzéséről 

- a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az éves 

önértékelési terv alapján értékelni kell.  

A tényleges ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személyeket az önértékelési terv 

tartalmazza. 
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2.1.2. A 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó – korábbi jogszabály módosítások miatti - 

feladatok 
 

Pedagógus minősítés 

 

Figyelmet kell szentelnünk idén is annak, hogy a pedagógusok első minősítése, vagy minősítő 

vizsgája 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között esedékes.  

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján az intézményvezető a 

pedagógus jelentkezését május 10-ig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató 

rendszerben. 

Az intézményvezető köteles a jelentkezett pedagógus minősítő vizsgán, minősítő eljárásban 

való részvételét biztosítani, és azt teljesített munkaidőként figyelembe venni. 

Felelős: intézményvezető; határidő: 2016. május 10. 

 

Illetményalap változás 

 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése határozza meg a 2015. szeptember 

1. és 2016. augusztus 31. közötti illetményalapot. Az illetményalapok fokozatosan, évről évre 

emelkednek. 

Felelős: Intézményvezető; határidő: 2015. szeptember 20. 

 

2. 2. Helyzetelemzés  

 

Az óvodába beíratott gyermekek száma a 2015/2016. nevelési évben eddig 92 fő. 

A nevelési évben várhatóan még 14 gyermek óvodai nevelését kell megoldanunk. 

 

A csoportok és csoportlétszámok: 

 

Csoportok 
Csoport  

elnevezések 

Csoport 

létszámok 

Kiscsoport Katica 14 

Csiga 19 

  

Középső csoport Pillangó 21 

  

  

Nagycsoport Maci 19 

Süni 19 

  

 

Az intézményben biztosított szakkörök, kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások: 

 

A szakkör, 

foglalkozás 

megnevezése 

Létszáma 

A szakkört, 

foglalkozást tartó 

személy neve 

torna  Kucsákné Zsákai 

Mária 

lovaglás   

foci  Bozsik program 
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2. 3. Tárgyi feltételek 

 

A törvény által előírt minimális eszköz és felszerelés jegyzékben foglaltaknak teljesen 

megfelelünk, mivel 2010. szeptemberétől átvehettük a teljesen felújított, tornaszobával és 

egyéb kisegítő helyiségekkel rendelkező intézményt. 

Intézményünk 2014. szeptemberétől 5 csoportossá vált. Az 5. csoportszobánk az idei nevelési 

évben indítottuk be.  

Tágas, napos csoportszobák állnak a gyerekcsoportok rendelkezésére. Minden csoport külön 

öltözővel, mosdóval rendelkezik. 

 

Udvarunk rendkívül tágas, egybefüggő és nagyon jól átlátható elegendő hely van gyerekünk 

mozgásigényeinek kielégítésére, valamint mozgásuk és ügyességük fejlesztésére megfelelő 

udvari játékaink vannak.  

 

Tágas fedett részünk van, mely esős időben is biztosítja a szabadban végzett mozgást. 

Eszközeink, tárgyi feltételeink programunk megvalósításához jelenleg rendelkezésünkre 

állnak, de ezek folyamatos karbantartást, pótlást igényelnek. 

 

Az udvar jellege megfelel az egészséges életmód kialakításához, fejlesztéséhez: van homokos, 

füves, kavicsos, betonos terep. 

 

Óvodánknak van saját konyhája, amely megkönnyíti az étkezések megfelelő kialakítását, 

valamint a rugalmas napirend alkalmazását. 

Rendelkezünk a legszükségesebb technikai eszközökkel is (telefon, tv, vetítő, számítógép, 

csoportonként CD lejátszó) 

 

Megfelelő mennyiségű és minőségű játékállományunk van, melyek között főleg a természetes 

anyagokból készülteket részesítjük előnyben. 

 

Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk az olyan eszközök beszerzésére, amely a 

gyermekek tartását, mozgását fejleszti. 

 

 

Összességében a tárgyi feltételeink adottak ahhoz, hogy azokat a célokat, amelyeket helyi 

programunkban kitűztünk, hatékonyan megvalósíthassuk, és környezetünk elvárásainak 

megfeleljünk. 

 

Az intézményünkben a nevelési feladatokat a következő intézményi helyiség háttérrel látjuk el: 

- óvodai csoportszobák (5), 

- öltözők (5),  

- mellékhelyiségek (5), 

- tornaszoba (1), 

- fejlesztőszoba (1) 

 

 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott 

kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések 

egy része cserére szorul. 

 

Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült:  

 - nyáron a szükséges karbantartási feladatokat ellátni,  

 - az óvoda udvarát a gyermekek igényeinek megfelelően kialakítani,  



 

24 
 

 - ezen felül az óvodatitkár irodáját az előírásoknak megfelelően felszereltük. 

 

2.4. Személyi feltételek, vezetés 

 

2.4.1. Az intézmény dolgozói 

 

a) Főállású dolgozók 

 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 16 fő.  

 

Ebből: 

- a pedagógusok létszáma: 8 fő  

- pedagógiai asszisztens: 1 fő 

- óvoda titkár: 1 fő 

- a pedagógus munkáját közvetlenül foglalkoztatottak létszáma: 5 fő.  

- a fizikai dolgozók száma: 1 fő. 

 

A dolgozói létszám a korábbi évekhez képest nőtt. 

 

Személyi változások a következők voltak: 1 fő óvoda titkár, 1 fő dajka felvétele. 

 

Pedagógusaink, és az általuk ellátott további feladatok, funkciók: 

 

Pedagógus neve 

Magasabb 

vezető/vezető 

beosztás 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

Intézményvezető 

Nagy Henrietta Intézményvezető 

helyettes 

 

Pedagógus neve Beosztása Egyéb feladatok 

Adamicza Zoltánné Csop. vez. óvónő Munkaközösség tagja 

Prohászka Csabáné Csop. vez. óvónő Munkaközösség vezető 

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta Csop. vez. óvónő Munkaközösség tagja 

Roskóné Erős Mária Csop. vez. óvónő Munkaközösség vezető 

Juhász Barbara Csop. vez. óvónő Munkaközösség tagja 

(gyakornok) 

Kecskés Vivien óvónő gyakornok 

 

1. számú melléklet: Munkaidő beosztások 

 

2.4.2. A közalkalmazottak továbbképzése 

 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. 

A továbbképzés részletes szabályait a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására - a korábbi évekhez hasonló szisztémával 

- elkészítette: 

- a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet,  

- a továbbképzési terv alapján a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervet.  
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A nevelési évre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben 

résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 

 

A továbbképzések biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben 

folyamatos. 

 

2. számú melléklet: Továbbképzési terv 

 

2.4.3. Közalkalmazotti jogviszony 

 

A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a nevelési 

évkezdéshez kapcsolódva: 

   

 - munkaköri leírások felülvizsgálata, 

 - felkészülés a pedagógusi önértékelésre, 

 - a gyakornoki rendszer felülvizsgálata, 

 

A felülvizsgálatot a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell végeznünk. 

 

A felülvizsgálatok irányításáért felelős: az intézményvezető helyettes; határidő: szeptember, 

illetve a nevelési évben folyamatos. 

 

2.4.4. A munka szervezése 

 

Feladat ellátási terv és személyre szóló feladatmegosztás, a havi időkeret 

 

A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével évente feladat ellátási 

tervben rögzítjük. (A feladat ellátási terv készítési kötelezettségről – jogszabályi kötelezés 

nélkül, saját hatáskörben döntöttünk.) 

 

3. számú melléklet: Feladat ellátási terv 

 

4. számú melléklet: Óvodai szolgáltatások 

 

A feladat ellátási terv alapján személyekre lebontva elkészítjük a személyre szóló 

feladatmegosztást. 

 

A pedagógusok munkáját: 

- havi időkeret alapján kell elszámolni, nyomon követni, 

- heti időkeret alapján figyelemmel kell kísérni az elrendelt többletmunka korlátozások 

érvényesülését, valamint a munkaidő beosztás jogszabályi követelménye teljesülését. 

 

 

Feladatunk: 

- intézményvezetői döntés szerint a feladat ellátási terv összeállítása 

- intézményvezetői döntés szerint a személyre szóló feladatmegosztás elkészítése  

- a havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése, az időkeret 

teljesítésével kapcsolatos elszámolás, (munkaidő-nyilvántartás), 

- a heti időbeosztás figyelemmel kísérése. 

 

A feladatellátás szervezéséért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben 

folyamatos. 
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2.5. Pénzügyi feltételek 

 

A köznevelési törvény 88. §-a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A 

hivatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges 

fedezetet: 

- az állami költségvetés, és  

- a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja. 

 

A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, 

többletlétszámok fedezetét. 

A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összege az éves 

költségvetési törvényben kerül meghatározásra. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a 

központi költségvetés támogatást biztosíthat. 

Az intézmény finanszírozása normatív költségvetési hozzájárulás alapján történik. 

 

 

Az intézményünk a 2015/2016. nevelési évben: 

 - egyrészt a 2015. évre jóváhagyott költségvetés szerint, 

- másrészt a 2016. évre 2016. elején a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint 

gazdálkodhat. 

 

Feladatunknak tartjuk: 

 - a 2015. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást,  

- a 2016. évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítését, illetve olyan 

költségvetési javaslat összeállítását, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi 

cél megvalósítását elősegíti, (ennek érdekében részletes szöveges előterjesztést és 

tájékoztatást készítünk a fenntartó felé),  

- a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését. 

 

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási működési feltételek biztosításáért felelős: az 

intézményvezető; határidő: a nevelési évben folyamatos. 

 

2.6. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 

 

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: 

- az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, illetve 

feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntartó felé,  

 - a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata,  

 - a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek: 

  - a beiratkozások előtt,  

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a 

nevelési évkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a gyermekek, dolgozók 

részére) 

- az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának 

segítése, 

- különös közzétételi lista szükség szerint, de legalább nevelési évenkénti 

felülvizsgálata,  

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet alapján kötelezően előírt szabályzatok felülvizsgálata, melyek a 

következők: 

- kötelezettségvállalás szabályzata, 

- kiküldetések szabályzata, 
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- telefonhasználati szabályzata, 

- közérdekű adatok és kötelezően közzéteendő adatok szabályzata, 

  - belső ellenőrzési terv felülvizsgálata, 

  - iratkezelési szabályzat felülvizsgálata. 

 

A felülvizsgálatokért felelős: az intézményvezető, intézményvezető helyettes; határidő: a 

fentiekben meghatározott konkrét időpont, illetve a nevelési évben folyamatos. 

 

 

III. A minőségfejlesztésből  

és az intézményi önértékelésből fakadó feladatok 

 

3.1. Minőségirányítási program 

 

Az intézményünkben működtetett minőségirányítási programot össze kell hangolni a 20/2012. 

EMMI rendelet szerinti intézményi önértékelési rendszerrel. 

Feladatunk: a minőségirányítási rendszer olyan átalakítása, hogy dupla feladatot ne jelentsen a 

két, összességében hasonló célú tevékenyég ellátása. 

A minőségirányítási programban fel kell használni az intézményi önértékelés elemeit, 

eredményeit. 

 

A minőségirányítási feladatok ellátásáért felelős: az intézményvezető és a minőséggondozói 

munkaközösség vezetője: a nevelési évben folyamatos. 

 

3.2. Az intézményi és pedagógus önértékelésből fakadó feladatok 

 

A 2015/2016-os nevelési évben új feladatként jelentkezik az intézményi és pedagógus 

önértékelés.  

 

Kiemelt feladat: 

- az önértékelési csoport létrehozása, és működtetése, 

- az önértékeléshez kapcsolódó helyi elvárások meghatározása, 

- az öt évre szóló önértékelési program kidolgozása, 

- a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó önértékelési terv elkészítése,  

- az önértékelési feladatok terv szerinti ellátása, 

- a vonatkozó elektronikus felületre a feltöltési, adatrögzítési kötelezettség teljesítése. 

 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban is fontos, hogy az intézményünk megfelelő: 

- pedagógiai programmal,  

- szervezeti és működési szabályzattal,  

- munkatervvel, 

- továbbképzési programmal és tervvel rendelkezzen. 

 

 

IV. Nevelési feladatok 

 

4.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok 

 

Az intézményünk minden nevelési év kezdetén pedagógiai programját felülvizsgálja.  

 

Pedagógiai programunk tartalmazza az óvodai nevelés alapelveit és értékeit. 
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Óvoda nevelésünk alapelvei és értékei:  

 

 a gyermek nevelése a család joga és kötelessége. Az óvoda kiegészítő, segítő, esetenként 

hátránycsökkentő szerepet tölt be. Átmenetnek tekintjük az óvodai nevelést a családi, 

bölcsődei és az iskolai nevelés között 

 

 pedagógusaink megismerik és figyelembe veszik a családok eltérő nevelési szokásait 

 

 a nevelőközösség alapelvnek tekinti a gyermek szeretetét, tiszteletét, elfogadását, 

fejleszthetőségét 

 

 az elfogadó, segítő, támogató óvodai dolgozók személyisége és példaadása meghatározó 

 

 biztonságot sugárzó felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat, melyet pozitív 

megerősítés kísér 

 

 a közösségi szokások és szabályok kialakítása és erősítése során a gyermeki autonómia 

tiszteletben tartása 

 

 a gyermekek fejlődésének segítése az egyenlő hozzáférés biztosításával 

 

 önállóságra nevelés 

 

 az együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, bizalomra, megértésre, türelemre és gyermeki 

aktivitásra épülő nevelés 

 

 a gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, időt hagyva és adva mindenkinek 

a folyamatban történő fejlődéshez 

 

 az előítélet-mentes pedagógiai környezet kialakítása, egymás elfogadására, a 

különbözőségek tiszteletére nevelés 

 

 a szülőkkel együttműködő segítő partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes dolgozói 

körének részvételével 

 

 egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra való 

törekvés 

 

 óvodánk az élmények és a változatos tapasztalatok színtere, tudatosan beépítve 

nevelőmunkánkba az óvodát körülvevő kulturális örökség értékeinek megismerését és 

átadását 

 

 az alkotás, a kreativitás és közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és biztosítása 

 

 közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi és testi nevelése 

 

 (Figyelembe kell vennünk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése esetén 

az óvoda pedagógiai programjának tartalmaznia kell a sajátos nevelési igényből eredő 

hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet.) 
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Feladatunk, amennyiben adott gyermeknél eltérő ütemű fejlődést tapasztalunk, hogy 

tájékoztassuk az óvodás gyermekeinket felvevő iskolát. Ezzel kell segítenünk az iskola eltérő 

ütemű fejlődéssel kapcsolatos feladatellátását. 

 

Feladatunk tehát: 

 - a nagycsoportos gyermekek figyelése, 

 - a gyermekeket felvevő iskola tájékoztatása. 

 

Adott évi kiemelt nevelési feladatok 

 

A nevelési programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott 

évi, kiemelt feladataink vannak: 

- az óvodai napirend olyan kialakítása, melyek a szülők igényeinek a legjobban 

megfelelnek (e területre vonatkozóan igényfelmérést is készítünk!), 

 - a foglalkozási tervek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig,  

 - a gyermekek magatartási fegyelmének erősítése,  

- a problémák megbeszélése a szülőkkel, a szülőkkel való szoros együttműködés a 

gyermek beilleszkedése érdekében,  

 

 

A pedagógiai program szerinti feladatellátásáért felelős: az intézményvezető; határidő: a 

nevelési évben folyamatos. 

 

4.2. Szakmai Munkaközösségek 

 

4.2.1. Minőséggondozó Szakmai Munkaközösség 

 

A munkaközösség ez évi kiemelt feladata a gyermekek irodalomhallgatásának és anyanyelvi 

nevelésének előkészítése, valamint segítségnyújtás a pedagógusoknak. Kiemelt feladatunkat az 

előző évben kezdtük meg, melyet ebben az évben is folytatnunk kell. 

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: 

 Nagy Henrietta 

 Spanyielné Elek Györgyi 

 Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

 Nagy Noémi 

 

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. 
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 törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése 

 hatékony feladatvállalás a munkaközösségben  szakmai információ áramlás 

biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között 

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

működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele 

 a 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 

 pedagógus és intézményi önértékelés előkészítése 

 

Szükséges eszközök és információk: 

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, 

Munkaterv) 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

 Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 Tevékenységlátogatás (bemutató foglalkozás) előtt közvetlenül minden kolléga: 

- Kézhez kapja az Útmutató elvárásainak megfelelő tevékenység tervet 

- Bepillantást nyerhet az éves és tematikus tervbe, valamint a csoport naplójába 

 Tevékenységlátogatás során a tanfelügyeleti ellenőrző látogatás szempontjait 

tartalmazó Foglalkozás megfigyelési lapot hozza magával és alkalmazza minden 

megfigyelő.  

 Tevékenységlátogatás után legkésőbb egy héttel, minden látogató eljuttatja - az 

Útmutató elvárásainak is megfelelő -, reflexiót is tartalmazó Hospitálási naplót, mely a 

bemutató kolléga teljesítmény értékelésének dokumentációit, illetve saját döntés szerint 

a pedagógiai portfóliójának részét is képezheti.  

 Intézményi gyakorlat ismerete 

 Jegyzetfüzet 

 Munkatársak véleményei és javaslatai az egyes területeket illetően 

A Minőséggondozó szakmai munkaközösség működési rendje 

 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja általában: minden hónap második szerda 15:00-

17:00- óráig. 

 

Ssz. Téma 

 

Időpont Felelős 

1.   Munkatervi feladatok 

pontosítása, véglegesítése 

 Törvényi változások áttekintése 

 Önértékelési csoport felállítása 

5.  

2015. 09. 16.   

 

Prohászka Csabáné 

 

2.   Önértékelési kézikönyv 

felosztása, megbeszélése, 

elemzése. 

2015. 10. 14. Prohászka Csabáné 

Nagy Henrietta 

3.   OH: az intézmény portáljára való 

adatok feltöltése 

 

2015. 11. 11. 

Spanyielné Elek 

Györgyi 
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Nagy Noémi 

4.   Éves célok és feladatok időarányos 

értékelése; félévi beszámoló 

előkészítése 

 Önértékeléssel kapcsolatos interjúk 

előkészítése 

 

 

2016. 01. 13. 

 

Prohászka Csabáné 

 

Nagy Henrietta 

5.   Intézményi önértékelés folyamatos 

készítése, kérdőív elemzés 

2016. 02. 10. Prohászka Csabáné 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

 

6.   A kiemelt nevelési területen elért 

eredmények elemzése (irodalom) 

2016. 03. 09. Dr. Zöldiné Bárdos 

Brigitta 

7.   Szabályozó dokumentumaink 

bevezetési tapasztalatai  esetleges 

korrekciós javaslatok. 

 Minősítésre való jelentkezés 

megbeszélése. 

2016. 04. 13. Prohászka Csabáné 

 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

 

8.   Éves célok és feladatok értékelése; 

éves beszámoló előkészítése 

 Munkaközösség vezető 

teljesítményének értékelése 

2015. 06. 15.  Prohászka Csabáné 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

 

 

4.2.2. Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja minden hónap második kedd 15-től 17 

óráig. 

Munkacsoport vezető: Roskóné Erős Mária   

Tagjai: 

 Prohászka Csabáné 

 Juhász Barbara 

 Adamicza Zoltánné 

 Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

 

Folyamatos részvétel önkormányzati továbbképzéseken és szakmai programokon. 

 

Gyermekvédelmi munkák alapját: a törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

gondoskodásról 1997. évi XXXI. törvény képezte. 

 

A társadalmi körülmények végett gyakran találkozunk óvodánkban hátrányos illetve 

veszélyeztetett gyermekekkel, családokkal. 

Az óvodánk feladata, hogy felderítse a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és 

pedagógiai eszközökkel törekedjen a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. 

  

Feladatunk: az óvodai kereteknek megfelelően megadjunk minden segítséget a hátrányok 

csökkentéséhez. 

 A feladatunknak akkor tudunk eleget tenni, ha a gyermekvédelmi feladatokban 

közreműködnek, a pedagógusok is. Munkánkhoz elengedhetetlen az empatikus megértő 

viselkedésmód a családok sajátos életkörülményeinek elfogadása azok lehetőség szerinti 

befolyásolása.  

A titoktartási kötelezettség minden családokat érintő kérdésben érvényesül. 
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A gyermekek veszélyeztetettsége: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény, amely a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 

A gyermekeket veszélyeztetheti: 

 

 a család helyzete / szociális/, állapota 

 a család működésében rejlő ok 

 a szülők iskolázatlansága 

 a szülők magatartása 

 

Figyelemmel kísérjük a gyermekeket és minden olyan helyzetet, állapotot, körülményt 

próbálunk észrevenni, ami a gyermek veszélyeztetettségét jelenti. 

 

 Környezeti ok: 

 család, családszerkezet 

 nevelési hiányosság 

 erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet 

 lakásviszonyok 

 családon kívüli negatív hatás 

 A gyermek személyiségében mutatkozó ok 

 egészségügyi ok 

 egyéb 

 

Ezek a gyermekek kiemelt törődést, odafigyelést igényelnek, gyakran eltérő módszereket kell 

alkalmazni esetükben, mint a csoport többi tagjánál. Óvodánk gondoskodik a rá bízott 

gyermekek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről. Gondoskodunk róluk a 

nevelési – oktatási intézménybe belépéstől, az intézmény elhagyásáig, valamint a pedagógiai 

program részeként tartott kötelező foglalkozások ideje alatt. 

 

Mindezek megadják a megfelelő pedagógiai eszközöket ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a 

ránk bízott gyermekek felügyeletét és gondoskodni tudjunk minden egyes gyermek 

megóvásáról. 

 

Feladataink: 

 feltérképezni a veszélyeztetett gyermekeket (családlátogatás, feltárni az okokat) 

 Gyermekjóléti Szolgálat felkeresése 

 gyermekvédelmi támogatás megállapítása- kezdeményezés az önkormányzatnál 

Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az egyes csoportok kialakítása során ne 

sértsük meg az egyenlő bánásmód követelményét. Figyelmet fordítunk a közösségi élet 

alakulására, hogy minden gyermek megtalálja helyét az adott csoportban. Döntéseinknél 

érvényre juttatjuk a gyermek mindenekfelett álló érdekeit. Az óvoda és a Gyermekjóléti 

Szolgálat feladata, hogy a hátrányos helyzetű családokba tartozó gyermekeket minél korábban 

elvigyék szüleik az óvodába. 

 

Hátrányos helyzet: 

 rosszabb életkörülmények 

 művelődési hátrányok 

 szülők alacsony iskolázottsága 

 egészségügyi okok 

 család szerkezete, működése 
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Kiemelt feladat év elején és második félév elején az étkezési kedvezményben részesülő 

gyermekek adatainak egyeztetése az önkormányzattal. 

 

A gyermekvédelmi munkacsoport működési rendje 

 

A munkacsoport vezetője folyamatosan rész vesz az önkormányzati szinten szervezett 

továbbképzéseken, intézményi szinten pedig az alábbiak szerint látják el feladataikat.  

 

Gyermekvédelmi feladataink havi bontásban: 

 

Feladat / tevékenység Felelős  Határidő 

 Kedvezményes étkezési térítésre 

feljogosító dokumentumok 

begyűjtése a szülőktől 

 Szükség és igény szerint 

konzultáció a szülőkkel, 

családsegítővel, fenntartóval 

 

Csoportvezetők 

 

 

2015. 09. 15. 

 

 

 

 Új óvodások fogadása, a 

szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekek felmérése 

Juhász Barbara 

Roskóné Erős Mária 

  

2015. 09. 22. 

 gyermekvédelmi munkaterv 

készítése,  

munkanapló vezetése, belső jelzések 

kivizsgálása, 

az óvoda gyermekvédelmi munkájának 

segítése, intézményi szintű koordinálása  

 

 gyermekek megfigyelése, 

 a csoport feltérképezése,  

 nevelési év kezdetekor 

 a gyermekek fejlettségének  

megfelelően 

Roskóné Erős Mária 

 

 

 

 

 

 

Csoportvezetők 

 

 

 

 

Szeptember hónapban 

folyamatos 

 

 gyermekvédelmi  

munka 

irányítása, ellenőrzése 

 kapcsolattartás a külső  

partnerekkel,  

 adatszolgáltatás,  

 

 családlátogatásokba  

bekapcsolódik, 

 a szülők tájékoztatása  

az intézményben gyermekvédelmi 

feladatot ellátók személyéről, fogadó 

óráikról 

 

 tájékoztatást  

nyújt az egészségük-testi  

épségük védelmére vonatkozó 

szabályokról, aminek tényét és tartalmát 

Spanyielné Elek Györgyi 

 

 

 

 

 

 

Roskóné Erős Mária 

 

 

 

 

 

 

Csoportvezetők 

Negyedévente 

 

 

 

 

 

 

2015. 10. 13. 
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dokumentálja, családlátogatások 

szervezése, 

 

 

 intézmény képviselete, 

 az intézmény gyermek 

védelmi munkájának értékelése 

 

 szülők és pedagógusok  

részére egészségmegőrző-

drogprevenciós előadások szervezése, 

értékeli a helyi gyermekvédelmi 

munkát, 

operatív feladatok végzése az ellátott 

feladatok nagyságára tekintettel 

szakemberekkel folyamatosan 

konzultál, értékelést, beszámolót  

készít 

Roskóné Erős Mária 

 

 

 

 

Roskóné Erős Mária 

Adamicza Zoltánné 

2015. 11. 10. 

 egyéni bánásmód elvének  

érvényesítésével, szükség  

esetén fejlesztési terv készítése, 

folyamatos vezetése 

feladatfüggő 

folyamatos 

 szülők tájékoztatása a szociális 

támogatások  

igénylésének rendjéről belső 

jelzőrendszer működtetése, különösen 

indokolt  

esetben hatósági intézkedés 

kezdeményezése 

Roskóné Erős Mária 

Spanyielné Elek Györgyi 
2016. 01. 12. 

 folyamatos kapcsolattartás a 

gyermekvédelmi felelőssel, a 

nyilvántartott gyermekek  

figyelemmel kísérése, problémákat 

jelzése a gyermekvédelmi felelősnek, és 

a tag 

óvoda-vezetőjének, szülők figyelmének 

felhívása a szociális támogatások 

lehetőségeire, segítség 

adás számukra szükség esetén belső 

jelzés indítása 

Csoportvezetők 

 

 

2016. 02. 09. 

 

 

 

 

 

folyamatos 

 gyermekvédelmi értekezletek 

szervezése, 

Gyermekjóléti központtal folyamatos 

kapcsolattartás, 

 a jelzőrendszeri kerekasztal 

megbeszéléseken  

részt vétel, 

az óvoda védőnőjével  

folyamatos kapcsolattartás 

Roskóné Erős Mária 

 
2016. 03. 08. 

 Éves értékelés elkészítése és 

leadása a fenntartó felé 

Roskóné Erős Mária 

 
2016. 06. 14. 
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Az esélyegyenlőség területén a feladatunk: 

 

 Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvétele, óvodai életének biztosítása 

 Hátrányos helyzetű veszélyeztettet gyermekek és családok segítése 

 A gyermekek fejlődését korlátozó ártalmak kiszűrése, külső speciális szakemberek 

bevonásával 

 A társintézményekkel való kapcsolattartás mélyítése  

 

V. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

 

5.1. Alkalmazotti közösség 

 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. 

Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető 

végzi. 

 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

- az alkalmazotti közösség összehívása (nevelési évenként három alkalom), és a 

jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása. 

 

Munkatársi értekezletek időpontjai: 

 

1. Évindító értekezlet: 2015. 08. 26. 

2. Munka –és tűzvédelmi oktatással egybekötött értekezlet: 2015. 01. 25. 

3. Nyári feladatok felosztása 2016.06.06. 

 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a 

nevelési évben folyamatos. 

 

5.2. Nevelőtestület 

 

A nevelőtestület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi 

létszáma 8 fő, valamint 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár. 

 

A nevelőtestület a 2015. 09. 01-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 

működik. 

A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a 

nevelőtestület ettől függetlenül. 

 

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 

- a nevelőtestület hatékony működésének általános segítése,  

- az értekezletek összehívása,  

- az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, 

joggyakorlás, a döntések továbbítása, 

- az értekezleten hozott döntések végrehajtása. 

 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a 

nevelési évben folyamatos. 
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Nevelőtestületi értekezletek: 

2015. 09. 01. Felelős: óvodavezető 

- törvényi változások ismertetése 

- munkaterv megbeszélése, feladatok vállalása a törvényi változásoknak megfelelően 

- csoportbeosztások elkészítése 

- óvoda vezetői beszámoló elfogadása 

- SZMSZ elfogadása 

2015. 11. 02. Felelős: óvónők, minőséggondozó munkaközösség vezető2013 

- középső csoportos szülőknek minőségfejlesztési kérdőív kiosztása, óvónővel egyeztetés 

- téli ünnepi kör megbeszélése: Mikulás, karácsony megszervezése 

- hospitálások elindítása a csoportok között 

-iskolaérettségi vizsgálaton való részvétel megbeszélése 

- önértékeléssel kapcsolatos feladatok megbeszélése 

2016. 01. 12. Felelős: óvodavezető, nagycsoportos óvónők, munkaközösség vezetők 

- első félév értékelése 

- szülői értekezlet előkészítése,  

- iskolaérettség felmérése a nagycsoportban (nagycsoportos óvónő, logopédus) 

- intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok megbeszélése, kérdőívek elkészítése 

- munkaközösség vezetők beszámolója  

2016. 03. 07. Felelős: óvodavezető, óvónők, pedagógiai asszisztens 

- beíratással kapcsolatos teendők előkészítése 

- nyílt hét programjainak megbeszélése 

- tavaszi ünnepek előkészítése 

- teljesítményértékelés megbeszélése 

- SZMK tagokkal egyeztetés a családi- és gyermeknapról 

- az igazgatónővel és az első osztályos tanítóval kapcsolatfelvétel (nagycsoportos óvónő) 

- önértékelési kérdőívek elemzése 

2016. 06. 06. Felelős: óvodavezető, vezető helyettes 

- nyári karbantartási munkálatok megbeszélése 

- nyári munkarend előkészítése 

- következő nevelési évre a csoportok elosztása 

- vezető beszámolója a beíratással kapcsolatban 

 

Szülői szervezetek 

 

Intézményünkben szülői szervezet segíti munkánkat. 

Munkájukra az év folyamán legalább 2 alkalommal illetve igény, vagy szükség szerint 

számítunk. 

 

Ssz. Téma Időpont Felelős 

1.  Az éves munkaterv 

céljainak és 

feladatainak véleményeztetése 

 Aktuális programok, 

feladatok 

2015. 09. 21. óvodavezető 

2.  Az Óvoda javára 

szervezett jótékonysági 

bál előkészítése 

 Intézményi 

önértékeléssel 

2016. 01. 13.  

óvodavezető 

óvodavezető 

helyettes 

SZMK elnök 
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kapcsolatos feladatok 

megbeszélése 

3.  Családi nap előkészítése 

 Udvarrendezéssel 

kapcsolatos feladatok 

megbeszélése 

2016. 05. 03. óvodavezető 

helyettes 

4.  A nevelési év értékelése 2016.08.30. óvodavezető 

 

VI. Ellenőrzési tevékenység 

 

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet meghatározza: 

- az intézményi önértékeléshez kapcsolódó, a pedagógiai munkára kiterjedő ellenőrzés,  

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a pedagógiai ellenőrzésre 

vonatkozó előírások, 

- az intézmény minőségirányítási programjának ellenőrzési folyamat részében 

rögzítettek, valamint 

 

A feladatokat az előbbiekhez igazodva kell ellátnunk a vonatkozó nevelési évben. 

 

 

6.1.Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek  

- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti 

teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés valamint a 

Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Étkezési befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

csoportvezetők havonta óvodavezető h. 

(önellenőrzés) 

óvodavezető h. 

Felvételi és mulasztási 

napló 

óvodapedagógusok folyamatos óvodavezető óvodavezető 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok 10.01. 

szükség 

szerint 

óvodavezető  óvodavezető 

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

Pedagógiai 

asszisztens 

óvodatitkár 

 óvodavezető, 

pedagógiai 

asszisztens 

óvodavezető 

Törzskönyv óvodavezető 09.01. óvodavezető 

(önellenőrzés) 

óvodavezető 

Jegyző értesítése 

beíratással kapcsolatban 

óvodapedagógusok  óvodavezető  óvodavezető 

Felvételi, előjegyzési 

napló 

óvodavezető 

óvodatitkár 

Lezárás 

08.31. 

Nyitás 09.01. 

óvodavezető óvodavezető 
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Óvodai szakvélemény nagycsoportos 

óvónők 

03.15.  óvodavezető 

 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető 

 

 

Pedagógiai program 

 

óvodapedagógusok 

szakmai 

munkacsoportok 

09.30. 

 

 

 

 

 

02.03. 

óvodavezető h. 

óvodavezető 

óvodavezető 

SZMSZ és Mellékletei 

 

óvodavezető h. 

óvodavezető 

óvodavezető 

Házirend 

 

óvodavezető h. 

óvodavezető 

óvodavezető 

Munka és tűzvédelmi 

szabályzat 

megbízott óvodavezető h. 

óvodavezető 

óvodavezető 

HACCP 

 

dajkák óvodavezető h. 

óvodavezető  

óvodavezető 

Helyi szintű leltározás dajkák Hivatal által óvodavezető h. óvodavezető 

Bejárás:  

- munkavédelmi 

szemle 

 

 

 

 

óvodapedagógusok negyedévente óvodavezető h. óvodavezető 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Személyi anyagok óvodavezető 

óvodatitkár 

11.30 óvodavezető  

Egészségügyi könyvek óvoda dolgozói 08.31. óvodavezető  

Munkaköri leírások minden dolgozó 11.15. óvodavezető h.  

Teljesítményértékelés 

záró dokumentuma 

Önértékelés 

dokumentuma 

értékelt 

munkatársak 

 

12.31. 

óvodavezető óvodavezető 

munkaközösség 

vezetők 

Tervezési és értékelési 

dokumentumok 

 

óvodapedagógusok 10.30., 

01.20., 06.20. 

óvodavezető óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

Nevelési gyakorlat: 

- szülői értekezletek 

- befogadás 

- foglalkozásvezetés 

- tervezés - 

értékelés 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

munkaterv 

szerint 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

szakmai 

munkaközösség 

vezetők 

 

Nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát 

segítő 

alkalmazottak 

munkaterv 

szerint 

óvodavezető h. 

 

Gyermekvédelem felelős 

óvodapedagógusok 

09.22. 01.27. 

06.20. 

Munkaközösség 

vezető 
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Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Szakmai 

Munkaközösségek és 

Munkacsoportok 

tevékenysége 

 

 

 

 

 

munkacsoport 

vezető 

 

 

feladatterv 

szerint 

 

 

óvodavezető h. 

 

 

 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

Vezetés színvonala Óvodavezetés: 

óvodavezető h 

 

 

folyamatos 

 

óvodavezető 

 

óvodavezető 

Kapcsolatok: 

- fenntartóval 

- bölcsődével 

- iskolával 

- védőnővel 

- logopédussal 

- szülői szervezettel 

- szakszolgálatokkal 

 

 

Kapcsolattartók: 

óvodapedagógusok 

 

10.05. 

folyamatos 

03.23. 

folyamatos 

folyamatos 

negyedévente 

félévente  

 

 

 

óvodavezető 

óvodapedagógusok 

 

 

 

óvodavezető 

 

6.2. Szakmai ellenőrzés 

 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: 

- a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel 

arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön) 

  - a foglalkozási menetek ellenőrzése, 

  - foglalkozáslátogatások rendje, 

  - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, 

 - a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 

 - a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejlesztés során. 

 

A szakmai ellenőrzés keretében történik meg az intézményi önértékelési feladatok éves 

önértékelési tervében rögzített feladatainak ellátása. 

 

A szakmai ellenőrzés keretében fel kell készülni intézményen belül a 28/2015. V. 28.) EMMI 

rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott központi szakmai ellenőrzésre. A 

felkészülés keretében ellenőrizni kell a fegyelmi eljárások rendjét, az alkalmazott gyakorlatot. 

 

6.3. 

A pedagógiai célkitűzések és feladatok megvalósulását szolgáló mérés - értékelés 

 

Terület Érintettek köre Módszer/eszköz Időpont Elvárt 

eredmény 

 

Légkör 

 

Dolgozók  

közérzete 

 

 

Teljes dolgozói 

kör 

 

 

Kérdőív, 

 

 

Munkatársi 

értekezleten 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

beazonosítása  
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  fókuszcsoportos 

megbeszélés 

(2 alkalom) 

Gyermekek 

fejlettségi 

állapotmérése 

 

Értelmi, beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgásfejlődés 

eredménye 

 

 

 

 

Valamennyi 

gyermek 

 

 

 

 

Megfigyelés, 

valamennyi gyermek 

DIFER 

állapotfelmérés 

5-6 évesek 

 

 

 

 

folyamatos 

 

11.10.- 01.31.  

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési napló, 

mely a szülői 

beszélgetések 

alapja 

Teljesítmény-

értékelés 

 

Tanügyigazgatási, 

tervezési és 

értékelési 

dokumentumok, 

pedagógiai 

gyakorlat, 

közösségért végzett 

feladatok. 

Munkaköri feladatok 

minősége 

 

 

 

Dr. Zöldiné 

Bárdos Brigitta 

 

 

 

 

 

 

pedagógiai munkát 

segítők 

 

 

 

Dokumentumelemzés, 

foglalkozáslátogatás 

ellenőrzés 

 

 

 

 

Dokumentumok  

minden hó 20. 

 

Látogatási 

ütemterv szerint 

Pontos 

adatszolgáltatás 

és vezetés, 

értékelésre 

alapozott 

nevelési tervek, 

elvárt 

színvonalú 

pedagógiai 

gyakorlat, 

munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon 

történő ellátása. 

Intézményértékelés: 

 

Csoport szint: 

- Tematikus 

értékelés 

- Nevelési év 

értékelése 

Intézményi szint: 

- Féléves  

- Nevelési év 

értékelése 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

óvodavezetés 

 

 

 

 

Elemző értékelés 

 

 

 

 

 

Napló szerint 

 

 

Félévzárás-

Évzárás 

02. 10. 

08. 31. 

Intézményi, 

csoport, és 

egyéni 

szinteken 

történt 

tervezésnek 

való megfelelés 

 

Pozitív 

fenntartói és 

szülői 

visszajelzések 

Önértékelés: Nagy Henrietta 

Prohászka 

Csabáné 

Roskóné Erős 

Mária 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

Önértékelési 

kézikönyv alapján 

2015. 12.31. Felkészülés a 

minősítésre 
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VII. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei, jeles napjai 

 

Ünnepek, hagyományok, rendezvények: 

 

A népi hagyományinkat aktuális, komplex módon jelenítjük meg a mindennapi 

tevékenységekben. Törekszünk az énekes,- mondókás, dramatikus játékok hitelesebb, 

élményszerűbb átadására. Gyakran használunk jellegzetes népi hangszereket, zajt keltő 

eszközöket. Természetes és sokrétű módon alkalmazzuk óvodai életünkben népköltészeti 

értékeinket és népmese hagyományainkat. 

Az idei nevelési évben kiemelt feladatunk a gyermekek irodalmi nevelése. 

 

 

Szokások, hagyományok, rendezvények Jelképek, programok 

Szüreti mulatság Must készítése, gyümölcsök kóstolása, 

termésbábok készítése. 

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 

Húsvét Tojásfestés, locsolkodás 

 

Szeptember 23.  Takarítás világnapja 

Nagytakarítás az óvoda épületén belül és kívül. 

Október 04. 

 

Állatok világnapja 

Háziállatok megtekintése kirándulással 

egybekötve. 

Október 16.  Szüreti szöszmötölés 

Nyílt nap 

Október 17.  Községi szüreti felvonuláson való részvétel 

December 04. Mikulás ünnepség 

Zenés rendezvény 
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December 11-18-ig  Karácsonyi előkészületek, advent az óvodában 

December 12.  Községi adventi vásáron való részvétel 

December 17.  Adventi gyertyagyújtás az óvodában 

Nyílt nap 

Február 01-06-ig  Farsangolás 

Március 11.  Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés 

Március 21-23-ig  

 

 

Tavaszi ünnepkör  

- A víz világnapja 

- Húsvétozás az óvodában  

Nyílt hét 

Április 22. 

 

A föld napja 

Facsemeték ültetése 

Május 1. Majális 

Édesanyák köszöntése 

Május 18. 

 

Madarak és fák napja 

 

Május 21. Családi nap 

Nyílt nap 

Június 04.  Nagycsoportosok búcsúztatása 

 

 

 

Nevelésnélküli munkanapok: 

 

 

1. Szept. 14. – Búcsú hétfő 

 

2. Dec. 12. – Adventi vásár 

 

3. Febr.08. -  Farsang hétfő 

 

4. Jún.06. - Kirándulás
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Mellékletek  

 

 

1. számú melléklet: Az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztása 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

Hétfő 

 

Kedd 

 

Szerda 

 

Csütörtök 

 

Péntek 

Adamicza Zoltánné 7:30-15 

 

8-12:30 7:30-15:30 6:30-11:30 8-15:30 

Dr. Zöldiné 

Bárdos Brigitta 

7:30- 12:30 

 

 

8-15 

 

 

6:30-11:30 

 

 

8-15:30 

 

 

8-15:30 

 

 

Juhász Barbara 8-15:30 6:30-12:30 8-15 7:30-11:30 8-15:30 

Kecskés Vivien 10-17 8:30-15:30 7:30-12:30 9-15:30 10:30-17 

Nagy 

Henrietta 

9-16 

 

 

10-17 

 

 

9-15:30 

 

 

10:30-17 

 

 

7:30-12:30 

 

 

Prohászka 

Csabáné 

8:15 7:30-15 7:30-12:30 8-15:30 6:30-11:30 

Roskóné Erős 

Mária 

8-15:30 7:30-12:30 8-15 7:30-12:30 7:30-15 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

6:30-11:30 8:30-16 11-17 9-13:30 7:30-11:30 

 

Az óvodavezető helyettes az órakedvezményét a szünetekben veszi igénybe. 

 

Nagy 

Noémi 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

8-16 

8:30-12:30 

 

8-16 

8:30-15:30 

 

8-16 

9-16 

 

8-16 

9-16 

 

8-16 

9-16 

Kovácsné Gergely 

Mariann 

óvodatitkár 

 

8-16 

 

8-16 

 

8-16 

 

8-16 

 

8-15 
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Dajkák munkaidő beosztása heti váltásban: 

 

6:30-15:20 8:00-15:50 8:00-15:20 8:30-16:50 

Csernák Evelin Szűcsné Szabó 

Bernadett 

Buzek Mária 

Ilona 

Takácsné Jakab 

Erika 

Elek Jánosné 

Elek Jánosné Csernák Evelin Takácsné Jakab 

Erika 

Szűcsné Szabó 

Bernadett 

Buzek Mária 

Ilona 

 

Buzek Mária 

Ilona 

 

Elek Jánosné Csernák Evelin 

Szűcsné Szabó 

Bernadett 

Takácsné Jakab 

Erika 

Takácsné Jakab 

Erika 

Buzek Mária 

Ilona 

 

Csernák Evelin 

Elek Jánosné 

Szűcsné Szabó 

Bernadett 

Szűcsné Szabó 

Bernadett 

Takácsné Jakab 

Erika 

Elek Jánosné 

 

Buzek Mária 

Ilona 

 

Csernák Evelin 

 

 

 

Takarítónő munkaidő beosztása: 

 

Rapcsák Jánosné 

 

10-18: 20 
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2. számú melléklet: Továbbképzi terv 

 

 

 

Továbbképzési terv a 2015-ös évre 

 

 

A kötelező 120 óra továbbképzést az elmúlt évben 3 óvodapedagógus kezdte meg: 

 Adamicza Zoltánné 

 Nagy Henrietta 

 Prohászka Csabáné 

 

Ütemezés: 

Minden évben 30 óra, így négy év alatt megszerzi a pedagógus a 120 kreditpontot. 

 

2014. első félév: 

Adamicza Zoltánné: Cselekvő, felfedező tevékenység szervezés módszertana az óvodában. 

30 óra 39.000ft.  

Prohászka Csabáné: Mérés-értékelési alapismeretek az óvodában. 

30 óra 39.000 ft. 

Nagy Henrietta: - A nevelési év indítása az óvodában (5 óra)  

    - A gyermek mindenek felett álló érdekében (7) 

 

Időpont: 

Adamicza Zoltánné: 2014. 04. 12., 04. 16., 04. 22. 

Prohászka Csabáné: 2014. 04. 3-4-5. 

Nagy Henrietta: 2014. 04.11., 2014. 08.28. 

 

2015. első félév: 

 

Intézményünkben megkezdtük a minősítésre való felkészülést, ennek keretében helyi szintű 

továbbképzést szerveztünk. A továbbképzést Lendvai Lászlóné közoktatási szakértő, szakmai 

munkaközösség vezető tartotta. 

 

Adamicza Zoltánné 

Nagy Henrietta 

Prohászka Csabáné 

  

Időpont:  

2015. 06. 30. (5 óra) 

 

2015. második félév: 

Nagy Henrietta: Két éves kortól az óvodában (távoktatás, 55000Ft) 

Időpont: 

 

2015. ősz (az időpont egyeztetés folyamatban van) (60 óra) 

 

Az óvoda költségvetéséből az idei évben több továbbképzést nem tudunk finanszírozni. 

 

Kakucs, 2015. 03.10.  

Spanyielné Elek Györgyi 

                                                                                                                      óvodavezető 
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3. számú melléklet: Feladat ellátási terv 

 

 

 

 

Feladat/ terület Hozzárendelt személy 

Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség  Roskóné Erős Mária 

Minőséggondozói Szakmai Munkaközösség  

 

Jeles napok 

 

 

 

 

KIR és nyomtatványok 

 

Auladíszítés  

 

 

 

HH, HHH gyermek nyilvántartása 

 

Prohászka Csabáné 

 

Dr. Zöldiné B. Brigitta,  

Nagy Henrietta 

 

 

Nagy Noémi 

Kovácsné Gergely Mariann 

 

Kecskés Vivien 

Nagy Henrietta 

Nagy Noémi 

 

Kovácsné Gergely Mariann 

 

 

Nagy Henrietta 

Tűz -és munkavédelem Spanyielné E. Györgyi 

HACCP Nagy Henrietta 

Színház látogatás Roskóné Erős Mária 

Torna, lovaglás, foci Csoportvezető óvónők  

Leltár felelős:- nagy értékű 

 Bútor, játék, textil, edény 

 

Spanyielné E. Györgyi 

Nagy Henrietta, Szűcsné Sz. Bernadett 

Főzőkonyha összekötő Nagy Henrietta 

Tisztítószer felelős Elek Jánosné 

Edény, evőeszköz, mosogató konyha felelősök Takácsné J. Erika, Szűcsné Sz. Bernadett 

Homokozó és udvari játékfelelős  Csernák Evelin, Buzek Mária Ilona 
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4. számú melléklet: Óvoda szolgáltatásai 

 

Alapszolgáltatások 

 

1. Logopédiai ellátás - Balázs Györgyné- heti 6 óra, hétfő és péntek 

 

2. Fejlesztőpedagógiai ellátás- Csongrádiné Dénusz Amanda- heti 54 óra péntek 

 

3. Hitoktatás – Beles Tünde (előzetes felmérés alapján) heti 1alkalom 20 perc, kedd 

 

Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) 

szolgáltatások, melyeket a nevelési időn kívül tartanak az oktatók. 

 

1. Gerincerősítő torna- heti 1 X 45 perc, hétfő délután 

Lovaglás –heti1X 2 óra, szerda délután 

 

2. Foci (ingyenes, Bozsik program)– heti 1X 45 perc, kedd reggel 



48 

 

  

Érvényességi rendelkezés 

 

 A munkaterv a csatolt szülői nyilatkozattal és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

 

Kakucs, 2015. 09. 15.                                                                                    

 

 

………………………….. 

      Spanyielné Elek Györgyi 

óvodavezető 
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A nevelési értekezleten jelen vannak: 

 

 

 

 

Adamicza Zoltánné 

 

Juhász Barbara 

 

Kecskés Vivien 

 

Kovácsné Gergely Mariann 

 

Nagy Henrietta 

 

Nagy Noémi 

 

Prohászka Csabáné 

 

Roskóné Erős Mária 

 

Spanyielné Elek Györgyi 

 

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta  
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SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 

 

 

mely készült a Szülői Munkaközösség 2015. 09. 15-én délután 17: 30 órakor megtartott 

értekezletén. 

 

 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2015 -16. évi munkatervét az intézmény Szülői Munkaközössége 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakucs, 2015. 09. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

………………………. 

Varróné Elek Anita 

SZMK elnök 
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Iktatószám 192/2015 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

  

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

alatti  hivatalos helyiségében 2015. 09. 15. 16: 30- kor a megtartásra került rendkívüli 

nevelőtesti értekezletről. 
Jelen vannak: Kovácsné Gergely Mariann jegyzőkönyvvezető 

Nagy Henrietta jegyzőkönyv hitelesítő 

Prohászka Csabáné jegyzőkönyv hitelesítő 

és a nevelőtestület további tagjai. 

1. Az értekezletet megnyitotta Spanyielné Elek Györgyi 

2. Az értekezlet napirendje: 

 A 2015/2016. nevelési év Munkatervének elfogadása 

3. Határozathozatal: 

A jelenlévők: 100 %-os arányban, a 192/2015. 09. 15. határozat alapján, a Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda, 2015/2016. éves munkatervét elfogadták. 

Kelt: Kakucs, 2015. 09.15. 

 ……………………… 

 óvodavezető aláírása 

 

Jegyzőkönyv lezárva 2015. 09. 15. 17: 30 órakor. 

 

 

 

……………………   …..………………..  

 …………….……… 

jegyzőkönyv vezető    hitelesítő    hitelesítő 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2015. október 5-én  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a 036/24. 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 -, a Kakucs 036/24. hrsz-ú, külterületi ingatlanra a helyi székhelyű JSP ’97. Kft. - 

ipari telephely létesítése céljából - vételi ajánlatot nyújtott be az Önkormányzathoz. 

 

Kérjük a T. Képviselőket, hogy a tárgyban a következő határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjenek:  

1. Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2015. (......) Határozata: 

 A Kakucs 036/24. hrsz-ú ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról 

  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Kakucs 036/24. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester a JSP ’97 Kft.-vel (székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 11.) megkösse az alábbi 

szövegezésű adásvételi előszerződést: 

 

„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 JSP ’97 Kft. (2366 Kakucs, Fő utca 11., Cégjegyzékszáma: 13-09-077718, 

adószáma: 12335608-2-13, képviseli Jasper Andor 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. június 30. napjáig adásvételi szerződést kívánnak kötni.  

Az adásvételi szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni Kakucs Önkormányzata 

Képviselő-testületének az eladást jóváhagyó határozata. 
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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 036/24. hrsz. alatt nyilvántartott 1 ha 7227 

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 

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

követő 8 munkanapon belül belül - átutal Kakucs Község Önkormányzata részére - az 

Önkormányzat Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-31020956-51000008 számú 

számlájára – 5.000.000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot. 

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

esedékes.  

       

IV. A tulajdon átszállása 

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.    
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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). 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. ............................. 

 

Kakucs Község Önkormányzata képviseletében:   JSP ’97 Kft. képviseletében: 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester    Jasper Andor ügyvezető 

Eladó         Vevő” 

 

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. 
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Kérjük tehát ezen határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását is: 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (........) Határozata: 

A Kakucs 036/24. hrsz.-ú ingatlan véglegesen más célú hasznosítása tárgyában  

 

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

Önkormányzata, mint tulajdonos, felhatalmazza a JSP ’97 Kft.-t.(2366 Kakucs, Fő utca 11.), hogy 

kezdeményezze a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál a 

Kakucs 036/24. hrsz. alatti, Má2 GKSZ (gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató) építési övezetbe 

tartozó, 1 ha 7227 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 JSP ’97 Kft. részére értékesítésre kerüljön ipari telephely létesítése céljából.  

 

3.) A Képviselő Testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária 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 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  

 

2015. október 5-én 

megtartandó testületi ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok ellátása módjának felülvizsgálatáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1. napjától bekövetkező változásai jelentősen 

átformálják a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás rendszerét. 

 

2016. január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja 

megvalósul. A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti 

és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként 

jön létre. 

 

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is az Szt., a gyermekjóléti 

szolgálat és központ feladatait pedig a Gyvt. tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási 

rendeletében kerül szabályozásra a részletes szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás 

tárgyi és személyi feltételei. A leírtak alapján a családsegítés Szt.-beli szabályai módosításra 

kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy 

 

- módosul a feladat-ellátási kötelezettség szabálya: családsegítés biztosítása már 

nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az 

önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet; 

 

- a családsegítés keretében végzett tevékenységek pontosításra kerülnek, emellett 

e körben új feladatként jelenik meg 

 2016. január 1-jei hatálybalépéssel a szociális diagnózis készítése, amelynek során 

a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatára kerül sor, megalapozva a 

szükséges szolgáltatásokat, és amely kötelező jelleggel bír a szolgáltatás 

nyújtójára; 

 2017. január 1-jei hatálybalépéssel a nagy létszámú intézmények átalakítását 

követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító 

esetmenedzseri feladatok. 
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Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul: 

 a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása; 

 a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló 

tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a  járásszékhelyek 

települési önkormányzataihoz kerül. A járásszékhely településen működő 

szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a 

járást alkotó települések lakosságára.  

 

Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és 

a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő 

a Gyvt. a szolgálatok irányába. 

 

A leírtak alapján a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ Gyvt.-beli 

szabályai módosításra kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy 

 

- módosul a feladat-ellátási kötelezettség szabálya: 

 polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat lakosságszámtól 

függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni; 

 a járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei 

jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni; 

 

- új intézményi formaként jelenik meg a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 

család- és gyermekjóléti központ;  

 

Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 

1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig 

szükséges az új szabályok szerinti feladat-ellátási kötelezettséggel bíró 

önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy a szükséges 

átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében a települési önkormányzatoknak 2015. 

október 31-éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 

biztosítására kötött ellátási szerződést. 

 

Az ellátási szerződések vonatkozásában kiemelendő, hogy a Gyvt. 2016. január 1-jétől 

továbbra is lehetővé teszi, hogy társulás útján történjen a feladatellátás mind a 

szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában.  

 

A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell dönteniük a feladatellátás 

új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell 

a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.  

 

A családsegítési, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását jelenleg a Társult 

Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai (2373 Dabas, Áchim u. 6.) látja el. A 

Segítőszolgálathoz tartozó települések: Dabas, Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel. 

 

A fentiek alapján a Képviselő-testületnek 2015. október 31. napjáig döntést kell hoznia arról, 

hogy családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátását 

2016. január 1. napjától hogyan kívánja ellátni. Külön intézményt alapít és működtet, 

vagy továbbiakban is az „Együtt” Segítőszolgálaton keresztül látja el a jogszabály által 
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meghatározott kötelező feladatokat.  

Önálló intézmény létrehozásával kapcsolatosan költségbecslés nem készült, azonban az 

Önkormányzatnál sem szakemberállomány, sem anyagi forrás nem áll rendelkezésre 

ahhoz, hogy 2016. január 1. napjától zavartalanul képesek legyünk ellátni ezen 

feladatokat. 

 

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy 2016. január 1. napját követően is társulási keretek 

között – a tagönkormányzatokkal közösen - biztosítsuk a család- és gyermekjóléti szolgálat 

működtetését, amennyiben a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak 

Társulási Tanácsa a továbbiakban is vállalja ezen feladatok ellátását. 

 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megtárgyalni, és a következő határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (10......) Határozata: 

A család- és gyermekjóléti szolgálat további működtetéséről 

 

1.) Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott család- és 

gyermekjóléti szolgálat keretében végzett lakóhely szintű minimumszolgáltatásokat, 

valamint általános segítő kötelező feladatokat 2016. január 1. napjától - továbbra is - a 

Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai által (2373 Dabas, Áchim u. 6.), a 

jelenlegi személyi és tárgyi feltételekkel kívánja elláttatni. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kendéné Toma Mária polgármestert az 1.) pontban 

foglaltak szerint elkészítendő feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatban felmerülő 

adminisztrációs és egyéb feladatok ellátására, valamint a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

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

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  

2015. október 5-én 

megtartandó testületi ülésére 

 

Tárgy:  Javaslattétel a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs 

Menedzsment Egyesület és a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület összeolvadásával kapcsolatban 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület kezdeményezte az 

Egyesületük és a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület összeolvadását.  

 

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezetének irodájában (2370 Dabas, 

Szent István u. 67.) 2015. augusztus 12-én megtartott értekezleten, melyen a FHHVE működési 

területének települési polgármesterei és az FHHVE Elnöke és munkaszervezete volt jelen, 

emlékeztető készült, melyből az alábbiak szerint idézünk: 

 

„A 2014-2020-as időszak vidékfejlesztési forrásainak és stratégiai céljainak egyeztetése 

érdekében kezdeményezett szakmai találkozó témakörei:  

1. Somogyi Béla elnök úr tájékoztatja a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

tagönkormányzatainak megjelent polgármestereit és delegált képviselőit a 2014-2020 közötti 

Vidékfejlesztési Program fejlesztési és működési forráskereteiről, valamint beszámol a Ráckevei 

térség településeinek polgármestereivel és a LEADER címbirtokossággal rendelkező Ráckeve és 

Térsége TDM szervezet elnökségével történt előkészítő tárgyalásokon elhangzottakról, miszerint:  

- a Ráckeve térségi önkormányzatok és a Felső-Homokhátság  Vidékfejlesztési Egyesület 

részéről megfogalmazódott a közös  térségfejlesztési menedzsment (munkaszervezeti iroda) 

fenntartása a  2014-2020-as uniós támogatási időszakban 

- a Ráckeve és Térsége TDM szervezet, valamint a működési területéhez  tartozó települések 

polgármesterei a munkaszervezeti feladatok ellátása  és a  hatékony működési költség 

felhasználás miatt a Felső-Homokhátság  Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásukról 

(tagfelvételi kérelemmel teljes jogú FHHVE taggá válásukról) hoztak elvi, támogató döntést.  

- a két szervezet közötti fúzió létrejötte mindkét térség számára gazdaságos munkaszervezeti 

működést és szakmailag felkészült menedzsmentet tud  biztosítani.   

- Ráckeve térsége kéri, hogy a jövőben kialakítandó közös működési  terület székhelye 

Ráckeve város legyen, és egy fő állandó munkatárssal  napi  nyolc órás nyitva tartással 

biztosítson ügyfélfogadást az FHHVE munkaszervezete. 

- felmerült a névváltoztatás kérdése is, közös, földrajzi jelöléssel, de a jelenlévők megegyeztek 

abban, hogy a szervezet nevének megváltoztatása  nem  tartozik az aktuális és sürgős feladatok 

közé, a későbbiekben  visszatérünk  rá. 

- Somogyi Béla elnök javasolja, hogy a jelenleg meghatározott, és az IH  közleményben szereplő 

tervezett fejlesztési források alapján készüljön  költségvetési kalkuláció a munkaszervezet 

várható működési költségeiről  és a szervezet előfinanszírozással történő működtetésének 

egy  tagtelepülésre jutó (lakosságarányos) megosztásáról, melyet a tagfelvételre 

 összehívott Közgyűlés során ismertetni kell a tagokkal. 
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2. A két szervezet fúziójának előkészítéséhez kapcsolódóan az FHHVE  önkormányzati 

tagozatának jelenlévő tagjai  az alábbiakról szavaztak:  

 Egyetért-e azzal, hogy a Ráckeve és Térsége TDM szervezet HACS tagsága 

(önkormányzatai, civil szervezetei, vállalkozói) csatlakozzanak a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesülethez? 

Igen - Nem - Tartózkodik 

Szavazás eredménye: Egyhangú igen. 

 Egyetért-e azzal, hogy az egyesület székhelye Ráckevén legyen? 

Igen - Nem - Tartózkodik 

Módosító javaslat érkezett: 

A kérdést a jelenlévők aktuálisan nem szeretnék eldönteni, javaslat: térjünk vissza rá az 

együttműködés egy későbbi szakaszában. 

 Egyetért-e azzal, hogy a munkaszervezet mindkét térségben irodát működtessen? 

Igen - Nem - Tartózkodik 

Szavazás eredménye: Egyhangú igen 

 Egyetért-e azzal, hogy a munkaszervezet megosztott munkarendben, kijelölt ügyfélfogadási 

napokkal és a feladat ellátásához szükséges létszámban a két térségben megosztva töltse 

munkaidejét?  

Igen - Nem - Tartózkodik 

Szavazás eredménye: Egyhangú igen 

 Egyetért-e azzal, hogy a 2017-2020-as Vidékfejlesztési Program megvalósításához a 

működési költségek 4-6 hónapi előfinanszírozásával a ciklus végén visszatérítendő önkormányzati 

önrész biztosításával hozzájáruljon?  

Igen - Nem - Tartózkodik 

Szavazás eredménye: Egyhangú igen 

 

A két térség közötti fúzió létrejöttének további feladatai:  
- 2015. augusztus második hetében az FHHVE munkaszervezete megküldi a települések 

polgármesterei, valamint a TDM szervezet számára a költségkalkulációt és a csatlakozáshoz 

szükséges formanyomtatványokat e-mailben. Kéri a ráckevei térség településeinek 

önkormányzatait, hogy 2015. szeptember 10-ig lehetőség szerint hozzák meg a testületi határozatot 

a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról, - melyre a jelenlegi 

tagság fogadó kész - és a testületi határozat másolatát küldjék meg elektronikus formátumban a 

munkaszervezet részére, 

- az FHHVE munkaszervezete hivatalos tájékoztatást és jóváhagyás kérő levelet küld az Irányító 

Hatóság részére a közös működtetésről és a két működési területre vonatkozó közös Helyi 

Fejlesztési Stratégia elkészítéséről, 

- a következő közös egyeztetés időpontja 2015.szeptember 2., reggel 9 óra, helyszíne az FHHVE 

munkaszervezetének irodája (Dabas, Szent István u. 67.),  

A megbeszélésen kerül sor a tagfelvétel lebonyolítására összehívandó Közgyűlés időpontjának 

meghatározására. 

A további felmerülő kérdésekről a partnerek írásban egyeztetnek.” 

 

 

A 2. pontban foglaltakkal több pontban nem értünk egyet, ezért nem javasoljuk, hogy az 

abban foglalt csatlakozási feltételekkel összeolvadásra kerüljön a két egyesület. 
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Tájékoztató a 2014-20. évek közötti fejlesztési és működési forrásokról: 

 

2014-20. fejlesztési és 

működési források 

Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési 

Egyesület 

(Ft) 

Ráckevei Duna Térségi  

Turisztikai 

Desztinációs  

Menedzsment 

Egyesület 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

22/2015. (V. 18.) IH 

Közlemény által megállapított  

források (Ft) 

               413 000 

000     

             370 000 000             783 000 

000     

    

Működési költségek  Működési költség (Ft)   

1 hónap esetén                     1 874 

110     

  

6 hónap esetén                  11 244 

660     

  

    

Előfinanszírozás településenként   

Település Lakosságszám* Tervezett működési hozzájárulás 6 havi 

előfinanszírozás esetén 

Apaj                             1 

231     

                     154 067      

Áporka                             1 

079     

                     135 044      

Bugyi                             5 

306     

                     664 079      

Csévharaszt                             1 

971     

                     246 683      

Dabas                          16 

743     

                  2 095 490      

Dömsöd                             5 

763     

                     721 275      

Hernád                             4 

212     

                     527 158      

Inárcs                             4 

612     

                     577 220      

Kakucs                             2 

941     

                     368 084      

Kiskunlacháza                             8 

840     

                  1 106 381      

Lórév                                

287     

                       35 920      

Makád                             1 

171     

                     146 558      

Örkény                             4 

878     

                     610 512      

Pusztavacs                             1 

339     

                     167 584      

Ráckeve                             9 

972     

                  1 248 058      
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Szigetbecse                             1 

294     

                     161 952      

Szigetcsép                             2 

290     

                     286 608      

Szigetszentmárton                             2 

090     

                     261 576      

Szigetújfalu                             1 

945     

                     243 429      

Táborfalva                             3 

386     

                     423 779      

Tatárszentgyörgy                             1 

977     

                     247 434      

Újhartyán                             2 

815     

                     352 315      

Újlengyel                             1 

716     

                     214 768      

Vasad                             1 

987     

                     248 685      

Összesen                          89 

845     

               11 244 660      

 

* a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület települései esetében a lakosságszám 2015 

tavaszán lekérdezésre került, a Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

Egyesület települései esetében a TDM-től kapott lakosságszámot használtuk. 

 

 

 

 

 

Kérjük a fentiek megtárgyalását és a következő szövegezésű határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (10......) Határozata: 

Vidékfejlesztési Egyesületek esetleges összeolvadásával kapcsolatban 

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az ismertetett csatlakozási feltételekkel 

- nem ért egyet a Ráckeve és Térsége TDM szervezet HACS tagsága csatlakozási szándékával a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, ezért kéri az Egyesület Elnökségét, hogy 

tárgyalja újra a két térség összevonásának feltételeit. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2015. október 5-én  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:   Döntés az Egészségház előtti tér burkolathibáinak kijavításáról 

és parkolójának felújításáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 
Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 
Szavazás módja:  egyszerű többség 

 
 
A JSP ’97. Kft. a mellékelt - pdf-formátumú - költségbecslés alapján benyújtotta az ajánlatát az 

Egészségház előtti terasz mozgó térköveinek és az árkot fedő bejárórész oldalfalának a rögzítésére, 

valamint a Galamb utcai parkoló felújítására. 

A Kft. a munkák elvégzését bruttó 820.367 Ft-ért vállalná. 

Véleményünk szerint a Kft. ajánlata reális és elfogadható, azonban javasoljuk, hogy a 

munkálatok elvégzése során esetlegesen felmerülő további javításokra, pótlásokra tekintettel 

1.000.000 Ft-ot hagyjunk jóvá ezen célra a költségvetésben. 

 

Kérjük az ajánlat megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását. 

 
 

Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2015. (........) Határozata: 

Az Egészségház előtti tér burkolathibáinak kijavításáról és parkolójának felújításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucs, Fő utca 156/D. 

szám alatt lévő Egészségház előtti tér burkolathibáinak kijavításával és parkolójának felújításával 

a JSP ’97 Kft.-t (2366 Kakucs, Fő utca 11.), bízza meg, a Kft. 2015. szeptember 22-ei keltezésű 

költségbecslésében foglalt tartalommal. 

 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 

1.000.000 Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. 

 

Határidő:  a munka elvégzésére: 2015. november 30. 

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

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  

 

2015. október 5-én 

megtartandó testületi ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás pályázatával 

kapcsolatos Áfa finanszírozás támogatásáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dabas Város Polgármestere az alábbi megkereséssel élt Önkormányzatunk felé: 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás az NHSZ Kft-vel közösen a KEOP_1.1.1/C/13-

2013-0028 számú pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be új gyűjtő járművek beszerzésére.  

A beruházás nettó költsége 353 770 000.-Ft, amely nettó összeg. Az Áfa visszaigényelhető, de a 

Társulásnak ki kell fizetni a NAV felé és csak később igényelheti vissza. Az Áfa összege, amit 

finanszírozni kell 95.518.000.-Ft.  

 

A fenti ügyletnek a költségei várhatóan – a NAV-tól való visszatérülés függvényében változhat – 

4.400.000.-Ft, amely lakosság arányában az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

 

Önkormányzatok 

Lakosságszám 

2014.január 1-jén 

Lakosság 

szám %-os 

megoszlása 

Áfa 

finanszírozás 

költségei Ft-ban 

Dabas 16 699 37 1 644 927 

Hernád 4 234 9 417 068 

Inárcs 4 617 10 454 795 

Kakucs 2 941 7 289 702 

Örkény 4 924 11 485 036 

Pusztavacs 1 350 3 132 981 

Táborfalva 3 404 8 335 309 

Tatárszentgyörgy 2 013 5 198 290 

Újhartyán 2 761 6 271 971 

Újlengyel 1 725 4 169 920 

Összesen 44 668 100 4 400 000 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (10......) Határozata: 

Az OKTKT részére hulladékgyűjtő edények beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA-

finanszírozásról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ország Közepe Többcélú Kistérségi 

Társulás részére a hulladékgyűjtő edények áfa finanszírozására 289.702 Ft támogatást 

biztosít az általános tartalék keret terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert a szerződés 

aláírására.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2015. december 31. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2015. október 5-én  

megtartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban részt vett kakucsi 

lakosokról történő megemlékezésről és a Hősök Emlékművének 

felújításáról 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A központi parkban, a Szent Kereszt térrel szemben lévő Hősök Emlékműve csak az I. és II. 

világháborúban elesett hőseink nevét tartalmazza, viszont volt néhány, név szerint ismert kakucsi 

hősünk is, akik az 1848-49-es szabadságharcban estek áldozatul. Javaslom, hogy nekik is 

áldozzunk tisztelettel, és az ő nevüket is örökíttessük meg Emlékművünkön. 

 

Az új nevek felvésésével egyidejűleg javaslom, hogy az Emlékművön lévő táblákat is újíttassuk 

fel, és a munkák elvégzésére kérjük fel a helyi „sírköves” mesterünket, a Herman Gábort, aki a 

HEGA-STONE Kft. ügyvezetője. 

 

Kérem a Képviselőket, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek: 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (.........) Határozata: 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban részt vett kakucsi lakosokról történő 

megemlékezésről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat emléket 

kíván állítani az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban részt vett kakucsi lakosok 

tiszteletére, és e célból nevüket a település központi parkjában lévő Hősök Emlékművének falára 

felvésettetik. 

Az emléktáblára vésendő szöveg: 

„Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kakucsi hősei: 

Tóth Pál 

Ulicska János 

Zsigár Ferenc” 

 

Határidő:  azonnal, illetve 2015. október 20. 

Felelős:  Tóth Istvánné képviselő 
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2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (.........) Határozata: 

A Hősök Emlékművén elhelyezett táblák felújításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a HEGA-STONE Kft.-t, (2366 

Kakucs, Fő utca 238., képviseli: Herman Gábor ügyvezető) a központi parkban lévő Hősök 

Emlékművén elhelyezett táblák felújítására, és egyúttal kiegészítteti a táblákon lévő neveket az 

1848-49-es forradalom és szabadságharcban részt vett kakucsi lakosok nevével. 

 

A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésének költségét az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére különíti el. 

 

Határidő:  2015. október 20. 

Felelős:  Tóth Istvánné képviselő 
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E L Ő T E R J E S Z TÉ S  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. október 05-én  

megtartandó testületi ülésére. 

 

Tárgy:    A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző  

Halmi Pálné vezető-főtanácsos 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 

(Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. §. (1) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programot fogad el, melyet a 31. §. (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség 

esetén felül kell vizsgálni.  

 

A meghatározott helyzet esetleges megváltoztatását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 

alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot a továbbiakban (HEP) felül kell 

vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 

módosítani.  

 

A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, melynek kimenete kétféle 

lehet:  

1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat 

nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges arról határoznia, 

hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente előírt áttekintésének 

eleget tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták.  

 

2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  

Kakucs község hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját módosítani szükséges, mert 2015. 

március 01-jétől a szociális ellátásokban nagymértékű változás történt, ezért az aktuális állapotnak 

megfelelően kell a módosításokat elvégezni.  

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (......) Határozata: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013 szeptemberében 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot a szociális ellátásokban történt nagymértékű 

törvényi változások miatt felül kívánja vizsgálni.  

 

Határidő:  2015. december 20.   

Felelős:  jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z TÉ S  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2015. október 05-én  

megtartandó testületi ülésére. 

 

Tárgy:    Döntés kártérítési ügyben 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Környéki Törvényszék 21.P.20.343/2015/5. számú ítéletében foglaltak alapján a 

Háziorvosi Ügyeletfenntartó Társulás tagönkormányzatainak polgármestereivel megtárgyaltuk, 

hogy mennyi lenne az a minimum kártérítési összeg, amelyet ebben az évben ki kellene fizetnünk 

a felperes Banasák Antalnak és gyermekeinek, és abban állapodtunk meg, hogy a négy 

önkormányzat összesen 8.500.000 Ft-ot fizet meg nevezetteknek kártérítés és annak kamatai 

jogcímén, melyből Kakucs községre kb. 2.500.000 Ft jutna. Ez az összeg csak egy kis hányada az 

ítéletben foglalt fizetési kötelezettségnek.  

Javaslom, hogy 2.500.000 Ft-on felüli fizetendő összegről egy későbbi ülésen döntsünk majd. 

 

(Az ítélet szövegét lásd a mellékelt pdf-formátumú dokumentumban.) 

 

Kérem a fentiek megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (......) Határozata: 

Orvosi műhiba miatti kártérítési ügyről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Banasák Antal, 2375 

Tatárszentgyörgy, Vitéz sor 10. szám alatti lakos és hozzátartozói ügyében - a Budapest Környéki 

Törvényszék 21.P.20.343/2015/5. számú ítéletében foglaltakat figyelembe véve - Kakucs Község 

Önkormányzatára jutó részösszegként 2015. évben kártérítés, illetve annak kamatai jogcímén 

2.500.000 Ft összegű fizetési kötelezettséget határoz meg az Inárcs-Kakucs-Újhartyán-Újlengyel 

települések által közösen üzemeltett háziorvosi ügyelet működési ideje alatt történt orvosi műhiba 

bizonyítottságára tekintettel. 

 

A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az általános 

tartalék terhére különíti el. 

 

Határidő:  2015. október 31.   

Felelős:  Polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z TÉ S  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2015. október 05-én  

megtartandó testületi ülésére. 

 

Tárgy:    Döntés hulladékgazdálkodási ügyben 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:    Farkasné Szabó Mária jegyző  

 

Szavazás módja:   egyszerű többség  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Még 2013-ban az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy nem lép be a környező települések 

által e célra alapított Remondis Kft.-be, hanem a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására - 

Csévharaszt Önkormányzatával közösen - létrehoz egy nonprofit Kft.-t. 

A Kft. társasági szerződésének aláírására 2013 decemberében került sor. Ahhoz azonban, hogy a 

Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően tudjon működni, különböző engedélyeket kellett 

beszereznie. A legfontosabb engedélyt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt a Kft. 

csak 2015 februárjában kapta meg, így a CSÉV-KA tényleges működése csak 2015. március 1-

jétől indulhatott meg.  

A működés megkezdéséig a hulladékokat a korábbi szolgáltató, a HEVHOR Bt. gyűjtötte össze és 

szállította el településünkről. Március 1-jétől a CSÉV-KA bérleti szerződést kötött a HEV-HOR-

ral a gépek és berendezések üzemeltetésére, viszont gyakorlatilag továbbra is ők végzik el a 

gyűjtési és szállítási feladatokat. 

A probléma az, hogy a Kft. tényleges működtetése óta baj van a rendszerrel. Nagyon sokba kerül 

a Kft. fenntartása, folyamatosan invesztálnunk kell bele pluszpénzeket. Nem folynak be a 

lakosságtól a díjbevételek, mert a csekkes, vagy átutalásos fizetést sokan, sokszor „elfelejtik” 

teljesíteni. Nyáron például egy alkalommal 500 körüli felszólítást küldött ki a Kft. a lakossághoz 

nemfizetés miatt. 

Az ingatlanhasználók szemétdíj-tartozása 2015. június 30-áig 1.836.415 Ft volt. Ez az összeg 1070 

ingatlan után fizetendő egy havi díjnak felel meg.  

Mivel így a Kft.-hez nem folyik be elegendő összeg ahhoz, hogy a havi fizetési kötelezettségeit 

teljesíteni tudja, a Kft. - augusztus, szeptember, október és november hónapokra vonatkozóan - 

havi egymillió forint tagi kölcsönt igényelt a két fenntartó önkormányzattól.  

Augusztus és szeptember hónapokra már átutaltuk az összesen 2 millió forintot, azonban arra való 

tekintettel, hogy nem látszódik az esélye sem annak, hogy valaha is visszakaphassuk a kölcsönt, 

nem javaslom, hogy az október és november hónapokra az egy-egy millió forintot átutaljuk. 

Véleményem szerint nem szakszerű a Kft. működése és adminisztrációja, nem látja el hatékonyan 

a feladatát, nem tesz eleget teljes mértékben az értesítési kötelezettségeinek, illetve nem tesz meg 

mindent annak érdekében, hogy ösztönözze a lakosságot a fizetési hajlandóság megtételére. 

A bevételek már 2014-ben sem fedezték a kiadásokat, mert már akkor is több mint 3 millió forintot 

kellett hozzátennünk a működtetéshez.  

Áttekintve a 2015. évi kiadásokat és bevételeket, nem látom annak az esélyét, hogy ez a nonprofit 

Kft-s működtetési rendszer valaha is rentábilis lenne, ezért javaslom, hogy a Kft. további 

helyzetének megtárgyalása érdekében vegyük fel a kapcsolatot a társtulajdonosunkkal, 

Csévharaszt Önkormányzatával.  

 

Kérem a fentiek megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (......) Határozata: 

Hulladékgazdálkodással és a CSÉV-KA Kft.-nek nyújtott tagi kölcsönnel kapcsolatban 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálva a CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. körül kialakult fizetési és ügyintézési nehézségeket, 2015. október hónaptól 

felfüggeszti a 88/2015. (08. 06.) számú Kt. Határozatában foglaltak teljesítését, melyben az 

Önkormányzat négy hónapon keresztül havi 1 millió forintos kamatmentes kölcsön biztosításáról 

határozott a Kft. fizetési kötelezettségeinek átmeneti rendezéséhez. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Kendéné Toma Mária polgármestert, hogy a Kft. működéséhez 

nyújtott nagymértékű önkormányzati hozzájárulás visszaszorítása és a Kft. további helyzetének 

megtárgyalása érdekében vegye fel a kapcsolatot a CSÉV-KA Kft. másik tulajdonosának, 

Csévharaszt Önkormányzatának polgármesterével. 

 

Határidő:  1./ azonnal, 2./ legkésőbb 2015. 10. 31. 

Felelős:  Polgármester 
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  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. október 5-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Csíkosi út külterületi szakaszára tervezett ivóvíz- és 

csatornahálózat kiépítésének költségeiről 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület ezév nyarán döntött arról, hogy kiépítteti a Kakucs, Csíkosi úton lévő, 

külterületi lakótelkek elé az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat gerincvezetékét, és minden 

érintett telekhez a rákötési csonkokat. 

 

A víziközműveket üzemeltető DAKÖV Kft. megküldte mind az ivóvíz-, mind a 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére az ajánlatát. 

Az árajánlat szerint a gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésének költsége 5.655.107 Ft lenne, míg 

az ivóvízé 1.845.335 Ft. 

A DAKÖV Kft. vezetőjével folytatott tárgyalás során megállapodtunk abban, hogy a 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének díja a viziközművek bérleti díja terhére kerül 

elszámolásra, vagyis effektíve arra külön pénzeszközt nem kell elkülönítenünk, viszont az 

ivóvízhálózat kiépítését csak a költségvetés terhére tudjuk megvalósítani. 

 

Javaslom, hogy fogadjuk el a DAKÖV Kft. ajánlatát. 

 

Kérem a fentiek megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2015. (........) Határozata: 

A Csíkosi úti külterületi ingatlanok előtti ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat 

megépítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kakucs, Csíkosi úton lévő 

külterületi lakótelkek előtt megépítteti az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat gerincvezetékét. 

A Képviselő-testület elfogadja a - helyi víziközműveket üzemeltető - DAKÖV Kft. (2360 Dabas, 

Széchenyi u. 3.), árajánlatában foglaltakat, és megbízza a Kft.-t a munkálatok elvégzésével. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének 5.656.107 

Ft összegű költsége a bérleti díj terhére kerül elszámolásra, míg az ivóvízhálózat kiépítésére a 

2015. évi költségvetésben elkülönít 1.845.335 Ft-ot az általános tartalék terhére. 

 

Határidő:  a hálózat kiépítésére: 2015. október 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 


