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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én 

(hétfőn) 15 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében - 

megtartott  nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Tóth Istvánné    képviselő 

 

továbbá: 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

Kovács Kálmán  bizottsági tag 

 

Hiányzik: 

Prohászka Csaba  képviselő 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 6 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.   

 

Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontot. 

 

A képviselők a napirendi pontokkal egyhangúan egyetértettek. 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1) Döntés a Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv módosításáról 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

2) Döntés az Általános Iskola további működtetéséről 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

3) Döntés a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának 

módosításáról 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 
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4) Döntés az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belsőellenőrzési tervéről 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

5) Az intézmények munkatervének véleményezése 

Előterjesztő:  Marton Ilona iskolaigazgató 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

6) Egyebek … 

 

 

Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Marton Ilona 

képviselő asszonyt és Oláh József képviselő urat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  

 

1. Napirendi pont:  Döntés a Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv 

módosításáról 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

A Településszerkezeti Tervünk módosítására egyrészt az AKA Zrt. által megvásárolandó, 

M5-ös autópálya melletti földterület, másrészt a Kakucsring, a Lőtér, a Dózsa György utca 

melletti tanyás terület művelési ágának megváltozása, valamint a 045. hrsz-ú terület ún. 

„biológiai aktivitási értékpótlása” miatt került sor. 

A TSZT-vel együtt módosítanunk kell a Helyi Építési Szabályzatunkat is, mivel annak részét 

képezi a Szabályozási Terv. 

Miután a Testület elfogadta a módosított TSZT-t és HÉSZ-t, meg kell még azt küldenünk az 

Országos Főépítészi Irodába is nyilvántartás céljából. 

 

Kérem a kiadott tervezetek megvitatását és elfogadását. 

  

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Az előterjesztésben az övezeti besorolások között szerepel, hogy: „térségi hulladéklerakóhely 

kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete”.  

Nem értem, hogy egyáltalán miért van benne a TszT-ben ez az övezet, amikor nem 

szándékozunk térségi hulladéklerakó-telepet létesíteni. 

 

Szalay István polgármester:  
 

A mi rendezési tervünk még csak helyi hulladéklerakónak kijelölt területet sem tartalmaz, 

nemhogy regionálist. 

Az, ami a tervben meg van jelölve, az a „2006-ban jóváhagyott Pest Megyei Területrendezési 

Terv övezeteinek érintettség vizsgálata a településre és tervezési területre vonatkozóan”.  
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Az, a Pest Megye Önkormányzata által a megyei területrendezésre készült terv, amin mi nem 

tudunk változtatni, viszont ahhoz jogunk van, hogy ha nem akarunk oda hulladéklerakót 

létesíteni, akkor nem teszünk. Nem kötelezhetnek rá, hiába van az a terület annak kijelölve.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 
 

Tudom, hogy a Megye terve, és azt is, hogy nem változtathatunk rajta, de ha a Megyei 

Területrendezési Tervben benne van, akkor az ránk nézve valós veszély. 

Egyébként is ez a terület a felszíni vizek minőségvédelmi vízgyűjtő terület övezete, 

rendszeresen belvízjárta, széleróziónak kitett terület, s a Natura 2000 területe is a 

szomszédságában van – egyszóval nem alkalmas semmiféle hulladéklerakó-helynek. 
 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

A Pest Megyei Szerkezeti Terven látható egy települést elkerülő út, amely a jelenlegi 

szerkezeti terven nem szerepel. Azt írják a tervben, hogy sem a megye, sem a település 

lakosai nem tartanak rá igényt. Mikor mondtunk le róla? 
 

Szalay István polgármester:  
 

Azért nincs már benne, mert nincs realitása az elkerülő útnak. Persze, hogy jó lenne, ha 

megépülne, de nem hiszem, hogy egy Kakucsot elkerülő útra bárki kifizetne többszáz millió 

forintot. Az még akkor került bele a régi tervbe, amikor Kakucson keresztül jártak az autók az 

autópályára, ami miatt nagy volt az átmenő forgalom. Amióta Inárcsnál is kell már fizetni a 

pályahasználatért, számottevően megcsappant a fő utunk forgalma. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

A településrendezési tervben ellentmondásokat találtam. 

Az AKA állomással kapcsolatosan azt írják, hogy nem lesz közútkapcsolata a településsel, 

vagyis nem okoz változást a Monori út forgalmában. 

Egy bekezdéssel lejjebb pedig azt írják, hogy a módosítás kapcsán kialakult terület 

megközelítését a Monori út biztosítja. Feltételezik, hogy raktárak, kisüzemek létesülnek, 

melyek forgalmi igénye 15%-kal növeli meg, ami nem meríti ki a Monori út jelenlegi 

kapacitását. Kerékpár és járda kiépítését javasolják a Monori út mentén, valamint a Monori út 

szabályozási szélességének 12 méterre bővítését ott, ahol ez nem adott.  

Kit terhel ezeknek a módosításoknak a költsége? 

  

Szalay István polgármester: 

 

Az AKA-állomás valójában nem okoz jelentős változást a Monori út forgalmában. A 12 

méterre bővítésre van hely – s, ha az AKA-nak szüksége lesz rá, akkor majd ők 

finanszírozzák. 
 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

A magasfeszültségű toronynál nincs megjelölve, hogy a közvetlen közelében lakosaink élnek. 

Ha kiderülne, hogy káros a sugárzás mértéke, van-e mód az áthelyezésre, és az milyen anyagi 

vonzattal jár?  
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Szalay István polgármester:  
 

Ha bármi gond lenne a sugárzás miatt, áthelyezhetjük majd valahova máshova, de erre 

jelenleg azért nem tértünk ki, mert megtudtuk, hogy Hernádon az iskola tetején van felállítva 

a mobiltelefon-átjátszó torony, ahova nap mint nap 300 gyerek jár.  

Ha káros lenne a tornyok sugárzára az egészségre, Hernádon nem engedték volna a gyerekek 

feje fölé felépíteni. 

 

Oláh József képviselő: 

 

Az engem nem nyugtat meg, hogy Hernádon az iskola tetején van a torony, attól még az a 

tapasztalatom, hogy a Sastelepen élők közül sokan súlyos betegségben szenvednek, vagy 

abban haltak meg. Mindenki arra gondol, hogy azért, mert a házak tövében van a 

mobiltorony. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az az általános álláspont, hogy a tornyoknak nincs egészségre káros kisugárzása. Minden 

bizonnyal Hernádon is pontos mérési adatokra támaszkodtak, s csak azt követően merték az 

iskola tetejére felállítani a tornyot. Szerintem náluk helytállóbb adatokat mi sem tudunk 

produkálni. 

 

Kovács Kálmán bizottsági tag: 

 

Az üzemi eredetű zajterhelés résznél az olvasható, hogy „a gazdasági területeken folytatott 

tevékenységből eredő zaj- és rezgésterhelés nem okozhat a védendő területeken, pl. 

lakóterületen határérték feletti, zavaró mértékű környezeti hatást.”  A kültéri zajkeltés nem 

okozhat nappal 60 dB-nél, éjszaka 50 dB-nél erősebb zajhatást. 

Az így leírva szép, de a gokartpálya sokszor olyan hangos, hogy az Erdősor utcában sétálva, 

ha beszélgetünk, nem értjük egymás szavát.  

 

Balogh János alpolgármester:  
 

Az a baj, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az a határérték, ami még mindenkinek 

elfogadható. Lehet, hogy ami nekem zavaró hang, azt a szomszédom meg sem hallja.  

Nagyon relatív, hogy mi minősül elviselhető zajhatásnak, és mi az, ami már a tűréshatár felett 

van.   

 

Szalay István polgármester:  
 

A gokartpálya zajáról jut eszembe, hogy Újhartyán alpolgármestere nem fogadta el a pálya 

zajhatása miatt tett észrevételére vonatkozó válaszunkat és továbbvitte a panaszt a megyéhez. 

A jegyzőnek az ügyben meg kell indítania az eljárást.  

Ha már egyszer - annak idején hozzájárult a testület a pálya megépítéséhez - mindenkinek az 

lenne a legjobb, ha egyezségre tudnának jutni a felek, mármint a tulajdonos és az újhartyáni 

alpolgármester úr.  

Viszont attól tartok, hogy itt csak akkor lesz egyezség, ha a tulajdonos, vagy az üzemeltető 

megépíti Újhartyán és Kakucs felé a zajvédő falat. 
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Tóth Istvánné képviselő: 

 

Úgy emlékszem, hogy annak idején, amikor a tulajdonos megkérte a testülettől a gokartpálya-

létesítéshez a hozzájárulást, megígérte, hogy megépíti a falu felé a falat. Ebből eddig még 

nem lett semmi. Miért? 

 

Szalay István polgármester:  
 

Mivel mindenki nekem panaszkodik a gokartpálya zajára, rákérdeztem a Pistára, hogy miért 

nem épült még meg a fal. Azt mondta, hogy megnézett több ilyen falat, s azt tapasztalta, hogy 

nem lehet olyan magas falat építeni, ami felett nem tudna „felszállni” a hang, ha olyan a 

széljárás, hogy a falu felé fúj, ezért csak felesleges beruházás lenne. 

A válaszában azért benne volt az is, hogy elképesztő sok pénzbe kerülne, ha több kilométer 

hosszú hangfogó falat kellene megépítenie neki. Valójában kötelezni mi nem tudjuk semmire, 

hiszen mindennemű kikötés nélkül járultunk hozzá a gokartpálya megépítéséhez, csak szóban 

ígérte, hogy megépíti majd a falat, amit jogi úton nem tudunk tőle kikényszeríteni.  

Ebben az ügyben csak a környezetvédelmi hatóságnak van joga bárminemű szankciót 

meghozni. 

Mindenesetre majd mondom a Pistának, hogy a békesség kedvéért legalább a falu felőli lelátó 

fölé építsen egy tetőt hátfallal, mert szerintem már az is sok zajt felfogna az Erdősor utca felé. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Vagy, ha mást nem, legalább felfújt, nagytestű ballonokat helyezzen el a pálya mellé, mert 

azok is jól felfogják a hangot. 

 

Oláh József képviselő: 

 

A szennyvízelvezetés-részben olvastam, hogy a Lőtéren lakóingatlanok is lesznek, ezért oda 

is ki kell vinni a csatornát. 

Az nekem teljesen új információ, hogy a Lőtéren valaha lakóingatlanok lesznek. 

 

Szalay István polgármester:  
 

A Terv a temető és az autópálya közötti teljes területet Lőtérnek nevezi. Amire Te gondolsz, 

amit mi, kakucsiak nevezünk lőtérnek, az csak annak egy kis szelete. Ott nem tervezünk 

lakóházakat építeni. Csak a Temető utca folytatása van kijelölve lakóterületnek. 

 

Ha nincs más kérdés, felkérem a képviselőket, hogy először a Településszerkezeti Terv 

módosításáról szóló határozattervezetről, majd a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

szíveskedjenek dönteni az előterjesztésben kiadott javaslatoknak megfelelően. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az 

alábbi határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2012. (10. 29.) Határozata 

Kakucs Község Önkormányzata 

Településszerkezeti Tervéről rendelkező  

87/2004. (07. 29.)  Határozatának módosításáról 

 

 az M5 autópálya melletti terület (hrsz. 036/22, 036/24-27, 036/9) 

 a Kakucsring területe (hrsz. 072/65) 

 a „Lőtér” területe (hrsz. 032, 036/14 -17) 

 a Dózsa György út melletti tanyás terület (hrsz. 074/3) 

 a biológiai aktivitási értékpótlás (hrsz. 045) 

vonatkozásában 

 

 

I. Fejezet 

 

(1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 87/2004. (VII. 29.) Határozatával 

elfogadott Településszerkezeti Terve területfelhasználási területeit az alábbi területrészeken 

sorolja át: 

 

M5 autópálya melletti (hrsz. 036/22, 036/24-27, 036/9) területén:  
036/9 hrsz. terület gazdasági erdőterületből Eg  -> Köü közlekedési üzemi területbe 

036/22 hrsz. terület egy része (kb. 1,38 ha) 

gazdasági erdőterületből Eg 

->Köü közlekedési üzemi területbe 

036/25 hrsz. terület gazdasági erdőterületből Eg ->Kö közlekedési területbe 

036/27 hrsz. terület gazdasági erdőterületből Eg ->Gksz kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági területbe 

 ->Köü közlekedési üzemi területbe (kb. 

1,37 ha) 

            

Kakucsring (hrsz. 072/65) területén:  

072/65 hrsz. terület általános mezőgazdasági 

területből Má  

->Kk-sp különleges nagy kiterjedésű 

sportterületbe 

 

„Lőtér” (hrsz. 032, 036/14 -17) területén: 

032, 036/14-17 hrsz. területek gazdasági 

erdőterületekből Eg 

->Má mezőgazdasági általános területbe 

Dózsa György út melletti tanyás (hrsz. 074/3) területén: 

074/3 hrsz. terület gazdasági erdőterületből Eg ->Má mezőgazdasági általános területbe 

 

 

Biológiai aktivitási érték pótlás (hrsz. 082/19, 

082/14, 082/11, 082/13, 072/57, 072/50, 072/41-

44, 072/46, 064/8) Má területből 

->E erdőterület 

 

(2) Ennek megfelelően a Településszerkezeti tervlapon a módosítást át kell vezetni. 
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II. fejezet 

 

(3) Fentieknek megfelelően a II. kötet Településszerkezeti terv leírása az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„4. Területfelhasználás és településszerkezet” című fejezet „Területkimutatás” című 

táblázata helyére az alábbi kerül:  

  

terület   meglévő 
TSZT által kijelölt új 

területhasználat 
változás összesen 

beépítésre szánt terület 211,6 ha  + 1,44 ha 100,68 % 213,04 ha 

beépítésre nem szánt terület 1968 ha - 1,44  ha 99,32 % 1966,56 ha 

közigazgatási 2179,6 ha  2179,6 ha - 2179,6 ha 

 

4. Fejezet „Jellemzően beépítésre nem szánt területe” fejezete az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 beépítésre nem szánt különleges területek 

Beépítésre nem szánt különleges területek (Kk) 

Olyan területek, amelyek funkciójukat tekintve egyediek, más területfelhasználási egységbe 

nem sorolható, jellemzően nem beépített vagy beépítésre szántak. Kakucs község 

közigazgatási területén ilyen a gokart pálya, amely nagy kiterjedésű sportolási célú beépítésre 

nem szánt különleges terület (Kk-sp). 

 

 5. Fejezet „Egyes területek tervezett területhasználata” alfejezetei az alábbi bekezdéssel 

egészül ki. 

 

1. M5 autópályától északra lévő külterület: 

 

A 072/65 hrsz. terület az un. Kakucsring a jelen funkciójának megfelelően Különleges 

beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportolási célú területfelhasználási besorolású.  

 

2. M5-ös autópálya – Újhartyán közigazgatási határa – Fő út – Kakucs belterületi 

határa és az inárcsi közigazgatási határ által határolt külterület,  

 

A volt hulladéklerakó helyén a beruházó gyümölcsöskert létrehozását tervezi. Módosítás által 

gazdasági erdőterületből a gazdálkodást megengedő mezőgazdasági kategóriába kerül. 

Továbbá az autópálya mellett 3,72 ha terület közlekedési üzem terület (Köü) besorolású lesz, 

a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kibővül 1,44 ha-ral.  

A temető tartalékterülete mellett kijelölésre kerül 0,52 ha közlekedési terület, közút számára, 

amely a temető bővítése esetén kapcsolatot biztosít a Temető utca és a Monori út között. A 

további fennmaradó területrész területfelhasználási kategóriája nem változik 

A belterülettől délre, annak közvetlen szomszédságában Újhartyán felé 3 ha nagyságú tanyás 

mezőgazdasági terület kerül kialakításra. 
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III. fejezet 

 

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=329,425
1
 

Vízgazdálkodási térség 4,56
2
 

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. 

 

 

(4) E határozat mellékletét képezik a TSZT/M-1, TSZT/M-2, TSZT/M-3, TSZT/M-4, 

TSZT/M-BIA rajzszámú tervlapok és a műleírás. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

A 139/2012. (10. 29.) Határozat MELLÉKLETE 

 

Rajzszám: Rajz megnevezése:  

 
Méretarány 

TSZT/M-1 
TSZT módosítás – M5 autópálya melletti területre 

(hrsz.036/22,036/24-27, 036/9) 
M= 1: 5 000 

TSZT/M-2 TSZT módosítás – Kakucsring területére (hrsz.072/65) M= 1: 5 000 

TSZT/M-3 TSZT módosítás – „Lőtér” területére (hrsz.032, 036/14 -17) M= 1: 5 000 

TSZT/M-4 
TSZT módosítás – Dózsa György út melletti tanyás területre 

(hrsz.074/3) 
M= 1: 5 000 

TSZT/M-

BIA 

TSZT módosítás – Biológiai aktivitási érték pótlás (hrsz. 

082/19,082/14,082/11,082/13,072/57,072/50,072/41-

44,072/46,064/8)) 

M=1:10 000 

 

 

 

                                                           
1 nagyvárosias és vegyes területfelhasználás nem jelölhető ki. 
2 beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
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Kakucs Község Településszerkezeti Terve részterületekre 
 

TSZT / M-1    

 



 10 

TSZT / M-2    
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 TSZT / M-3 
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TSZT / M-4 
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TSZT / M-BIA 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

9/2004. (VII. 09.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott 

Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) 

bekezdés c) pontjában és 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Étv. 9. § 

(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró lakosság, szervezetek, 

érdekképviseleti szervek, települési önkormányzati szervek, államigazgatási szervek 

véleményének kikérésével, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében valamint az Étv. 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § 

Jelen rendelet hatálya Kakucs község közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. § 

Jelen rendelet kötelezően alkalmazandó melléklete a HÉSz 5. Mellékletének SZT/M-1-

SZT/M-4 Szabályozási terve. 

3. § 

 

(1) A HÉSZ 7. § (2) beépítésre nem szánt területek: pontja kiegészül az alábbiakkal: 

 

Közlekedési területek:   

Közlekedési üzemi terület                                                               Köü 

Különleges területek: 

Különleges beépítésre nem szánt nagy kiterjedésű sportterület Kk-sp 

 

(2) A HÉSZ 17. § (1) bekezdés táblázata kiegészül az alábbi sorral: 
 

A Z  Ö V E Z E T  A Z  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  A Z  

É P Ü L E T  

keresked

elmi 

gazda-

sági 

övezet 

jele 

 

beépítési 

mód 

legkisebb 

alakítható 
legnagyobb LEGKISEBB 

kötele

ző 

LEGNAG

YOBB 

SZ 

szabadon  

álló 

területe 
beépítés 

mértéke 

szintterület

i mutató 

zöldfel

ület 

mértéke 

oldalke

rt 

hátsó

kert 

előker

t 

építmény-

magasság 

m
2 

% m
2
/m

2 
% m m m m 

Gksz-4 SZ 2000 45 1,0 25 3,0 6,0 5,0 10,0 
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(3) A HÉSZ 20.§ A „beépítésre nem szánt területek, Közlekedési területek általános 

előírásai”című fejezet  (6) és (7) kezdése az alábbiakra módosul:  

(6) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 

 M5 autópálya K.I.  

 46108 j. út: K.VI. V., B.V. 

 gyűjtőutak: B.V. 

 kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. 

(7) A település közútjai közül az autópálya és az országos út (46108 j.út) önálló 

övezetet alkot. Övezeti jele: Köa KÖf. 

 

 

(4) A HÉSZ az alábbi paragrafussal egészül ki: 

 

20/A. § 

Közlekedési üzemi terület részletes előírásai 

A Köü övezet részletes előírásai az alábbiak: 

Az övezet A telek Az épület 

közlekedési 

üzemi 

területövez

et 

jele 

 

beépítési 

mód legkisebb 

alakítható legnagyobb  legkisebb legnagyobb  

Sz 
szabadon

álló 

területe 

beépítés 

mértéke 

szintterü

leti 

mutató 

zöldfelület 

mértéke 

építmény-

magasság 

m
2
 % m

2
/m

2
 % m 

Köü SZ 10 000 2 0,02 40 6,0 

 

 

(5) A HÉSZ az alábbi paragrafussal egészül ki: 

 

26/A. § 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges beépítésre nem szánt területek előírásai  

 

 (1) KK Jelű övezetek telekhasználatának előírásai az alábbiak:  

Az övezet Az építési telek általános határértékei Az épület 

Beépítésre nem 

szánt nagy 

kiterjedési 

sportolási célú 

területövezet 

jele 

 

beépítési 

mód legkisebb 

alakítható legnagyobb  legkisebb legnagyobb  

SZ 

szabadon  

álló 
területe 

beépítés 

mértéke 

szintterül

eti mutató 

zöldfelület 

mértéke 

építmény-

magasság 

ha % m
2
/m

2 
% m 

Kk-sp SZ 10 2 0,04 40 6,0 

 

(2) KK-SP JELŰ ÖVEZET nagy kiterjedésű sportolási célú különleges beépítésre nem szánt 

övezet. 
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4. § 

 

(1) A HÉSZ 5. számú melléklete az alábbi szerint módosul: 

5. számú melléklet: 

 

Rajz 

sorszám

a. 

Rajzszá

m: 

Terv megnevezése:  

 
Méretarány 

1. 

SZT-

1/A 

SZT-

1/B 

Kakucs Község Szabályozási terve M= 1: 5 000 

2. SZT-2 Székesi utca melletti terület szabályozási terve M= 1: 1 000 

3. 
SZT/M-

1 

SZT módosítás – M5 autópálya melletti területre 

(hrsz.036/22,036/24-27, 036/9) 
M= 1: 5 000 

4. 
SZT/M-

2 
SZT módosítás – Kakucsring területére (hrsz.072/65) M= 1: 5 000 

5. 
SZT/M-

3 
SZT módosítás – „Lőtér” területére (hrsz.032, 036/14 -17) M= 1: 5 000 

6. 
SZT/M-

4 

SZT módosítás – Dózsa György út melletti tanyás területre 

(hrsz.074/3) 
M= 1: 5 000 

7. 
SZT/M-

BIA 

TSZT módosítás – Biológiai aktivitási érték pótlás (hrsz. 

082/19,082/14,082/11,082/13,072/57,072/50,072/41-

44,072/46,064/8) 

M= 1: 10 000 

 

 

Záró rendelkezések 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 

(2) A HÉSz mellékletét képező Kakucs Szabályozási terve által jelen rendelet mellékletét 

képező szabályozási tervek (SZT 1-4; SZT-BIA) területére meghatározott övezeti jel, 

szabályozási elemek hatályukat vesztik. 

 

(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Szalay István      Farkasné Szabó Mária 

polgármester sk.    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző sk. 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

19/2012. (X. 29.) önkormányzati rendeletének 

melléklete 

Kakucs Község Szabályozási Terve részterületekre 
 

SZT / M-1 
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SZT / M-2 

 



 19 

SZT / M-3 

 



 20 

SZT / M-4 

 



 21 

SZT / M-BIA 
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2./ Napirendi pont: Döntés az Általános Iskola további működtetéséről 

 

A tárgyban a képviselőknek - a határozati javaslatokhoz – megküldött előterjesztés szövege az 

alábbi: 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdése alapján a 

települési önkormányzat 2012. évben szeptember 30-ig kinyilvánítja szándékát az állami 

intézményfenntartó központnak, és 2012. október 30-ig dönt, hogy a rendelkezésére álló saját 

és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől, tehát 2013. 

szeptember 1-jétől a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést 

az államtól képes (vagy nem) átvállalni. 

 

A Képviselő-testület a 130/2012. (09. 28.) Határozatával szándéknyilatkozatot fogadott el 

arra vonatkozóan, hogy az Általános Iskolát a továbbiakban is működtetni kívánja, viszont 

október 30-áig a végleges döntést kell meghoznia, hogy a nyilatkozatát fenntartja-e, vagy 

visszavonja.”  

 

Szalay István polgármester:  
 

A témához kapcsolódóan a Magyar Közlöny múlt hét csütörtöki, 140-es számában megjelent 

„az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, 

valamint egyéb törvények módosításáról” címmel a 2012. évi CLIV. törvény, melynek 8. 

fejezetéből - idézve a ránk vonatkozó rendelkezéseket - pénteken e-mailben tájékoztatást 

küldtünk a képviselőknek az alábbiak szerint: 

 

„8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

27. § (2) Nkt. 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja – a 

szakképző iskola kivételével –  az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, 

az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. 

A működtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak 

kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges 

tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi 

feltételeket, ha a működtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és 

jövedelemtermelő képességgel rendelkezik és ezt az érintett köznevelési intézmény működtetési 

adataira és a működtetéshez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással 

igazolja. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség 

meglétét, a települési önkormányzat kérelme elutasításra kerül.” 

 

(4) Az Nkt. 74. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami 

intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz 

igazodó szerződésben kell megállapítani.” 

 

(8) Az Nkt. 95. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A 74. § (4)–(6) bekezdése 2012. október 27-én lép hatályba.” 

 

(9) Az Nkt. 97. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(24) A 74. § (4)–(6) bekezdését 2013. január 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy 

a) a települési önkormányzat ……. 2012. november 15-ig nyújthatja be 
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aa) a 74. § (5) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétől a működtetést az 

államtól képes átvállalni, ….” 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Az a gond, hogy a szeptember végi szándéknyilatkozat meghozatala óta - a költségvetés 

tervezése szempontjából - semmivel sem vagyunk okosabbak, hiszen most sem tudjuk, hogy 

jövőre mennyi pénzzel gazdálkodhatunk. Legfeljebb azzal, hogy a médiából hallottuk a hét 

végén, hogy az 5000 fő alatti települések adósságállományát átvállalja az állam. De erről még 

konkrétum, jogszabály nincs. Nem tudjuk, milyen feltételeket fog szabni az állam, milyen 

jellegű hiteleket vállal át, stb.  

Én mindenesetre most nem racionális, hanem érzelmi alapon fogok dönteni, amikor arra 

teszem le a voksomat, hogy maradjon meg az iskola önkormányzati működtetésben. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Az nagy könnyebbség lesz, ha átvállalja a hiteltartozásokat az állam, viszont a hiteleken felül 

– legalábbis jelenleg az olvasható ki a költségvetési tervezetekből, hogy – jövőre 

önkormányzatunk 80 millió forinttal kevesebb állami támogatást kap majd, mint az idén. 

Pedig az idén is nagyon szűkös a költségvetésünk, s csak a folyószámlahitel ment meg 

bennünket a csődtől.  

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

Az sem mindegy, hogy a hitelállományt, vagy az adósságokat kívánja-e átvállalni az állam, 

mert két külön kategória. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

A médiában az adósságok átvállalásáról beszélnek. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: 

 

A szeptember végi ülésen érzelmi alapon meghoztuk a szándéknyilatkozatunkat, mely szerint 

átvállalnánk jövőre az államtól a működtetést, csakhogy azóta változott a helyzet, mert itt az 

új jogszabályban fehéren, feketén le van írva, hogy az önkormányzat, ha át kívánja vállalni az 

államtól a működtetést, akkor azt a „rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó 

adatszolgáltatással igazolja. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a 

működtetési képesség meglétét, a települési önkormányzat kérelme elutasításra kerül.” 

Igaz, hogy a végleges döntés meghozatalát meghosszabbították október 30-a helyett 

november 15-ére, csakhogy – azt gondolom, hogy – mivel a költségvetési koncepciót csak 

november 30-áig kell elfogadnunk, nem hiszem, hogy november 15-éig alá fogjuk tudni 

támasztani, hogy miből működtetjük jövőre az iskolát.  

 

Szalay István polgármester:  
 

Az iskola működtetésére kb. 20 millió forintot kellene elkülönítenünk a saját bevételeink 

terhére. Szerintem, ha bárminemű beleszólásunk lehetne azáltal, hogy anyagilag 

hozzájárulunk, valahonnan csak-csak összeszednénk azt a pénzt. De sajnos, nem lesz. Az 

állam azt tesz majd az iskolákkal, amit jónak lát.  
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Ha akarja: összevonja őket, ha akarja: csökkenti a pedagógusok számát, ha akarja: 

megszünteti a felső tagozatot, bármit megtehet. Beleszólásunk akkor sem lesz, ha átvállaljuk a 

működtetést. Legfeljebb mi dönthetjük el, hogy hány fokra legyen állítva a fűtés az iskolában.  

Hiába is szeretnénk érzelmi alapon dönteni, felelőtlen nyilatkozatot nem tehetünk, mert 

számokkal kell alátámasztanunk, hogy van elegendő saját bevételünk a működtetésre. Ami 

pedig nincs. A kivetett adóknak jó, ha a fele befolyik, illetőleg telekbevételünk sincs, mert 

ebben a létbizonytalanságban senki nem mer építkezni. 

Az iskola további működtetésével kapcsolatban racionális döntést kell hoznunk, mert rá 

vagyunk kényszerítve. 

Ica! Természetesen téged megértelek, ha érzelmi alapon döntesz.  

 

Oláh József képviselő: 

 

Én is azt gondolom, hogy ebben a helyzetben csak racionális döntést hozhatunk, mivel a 

működtetési képességünk meglétét adatokkal kell alátámasztanunk, amire nem hinném, hogy 

képesek lennénk. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Felkérem a képviselőket, hogy először az 1. határozati javaslatról döntsenek, miszerint az 

Önkormányzat továbbra is fenntartja szándéknyilatkozatát az Iskola működtetésére 

vonatkozóan. 

 

A javaslatról a 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 1 igen szavazattal 3 ellenében 2 

tartózkodás mellett nem hozta meg azt a döntést, hogy továbbra is fenntartja szándékát az 

Iskola működtetésére vonatkozóan. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Most felkérem a képviselőket, hogy a 2. határozati javaslatról döntsenek, miszerint az 

Önkormányzat visszavonja szándéknyilatkozatát, s úgy dönt, hogy nem képes felvállalni az 

Iskola jövőbeni működtetését. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 4 igen szavazattal 1 ellenében 1 tartózkodás 

mellett - az alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2012. (10. 29.) Határozata: 

Döntés az Általános Iskola jövőbeni működtetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Nkt. 74. § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját 

tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 

szerinti működtetését nem képes vállalni, ezért a tárgyban a 130/2012. (09. 28.) 

Határozatával meghozott szándéknyilatkozatot visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 



 25 

 

3./ Napirendi pont: Döntés a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának 

módosításáról 

 

A tárgyban a határozati javaslatokhoz kiadott előterjesztés szövege: 

 

„A Testület a 2012. szeptember 28-ai ülésén döntött a községi könyvtár nevének 

megváltoztatásáról.   

A névváltozás miatt a Képviselő-testületnek módosítania kell az intézmény alapító okiratát. 

 

A könyvtárakra és közművelődési intézményekre: a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései az 

irányadóak. Az alábbiakban idézünk a törvényből: 

 

53. § (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. 

(2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi 

önkormányzatok feladata. 

(3) Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású könyvtárak gyűjteményeit és 

szolgáltatásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú 

közvetítését. 

54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: 

a) mindenki által használható és megközelíthető, 

b) könyvtári szakembert alkalmaz, 

c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, 

d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, 

e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, 

f) statisztikai adatokat szolgáltat, 

g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat. 

(2) A nyilvános könyvtárakról a muzeális intézményeket nyilvántartó hatóság jegyzéket vezet. 

A központi költségvetési támogatás csak a jegyzékben szereplő nyilvános könyvtárakat, 

illetőleg fenntartóikat illeti meg... 

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. 

 

 64. §
 
 (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, … önkormányzat nyilvános 

könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével 

teljesítheti. 

 

68. § (1) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján 

a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, 

b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, 
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c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek során 

figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai követelményeket és normatívákat, 

d) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et, 

e) az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével 

értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét, 

f) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát, 

g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban 

meghatározott feladatokat. 

 

73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 

támogatása közcél. 

(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 

feladata. 

74. § A közművelődési intézmény szerepét … betöltheti: 

a) művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve 

gyermekház, faluház, 

b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési 

központ, 

c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy 

többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, 

d) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok 

közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül. 

75. § Közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működtetője az állam, települési 

önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében 

egyéb szervezet (egyesület, alapítvány stb.), illetőleg magánszemély lehet. 

76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

(2) Ennek formái különösen: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

… 

78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 

megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

… 

(5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn 

az e törvényben foglaltak alapján: 

a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, 

működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 

b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, 

jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, 
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c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény 

fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi 

feltételeket, … 

 

A Könyvtár névváltozásához kapcsolódóan annak alapító okiratát tartalmi szempontból is 

felülvizsgáltuk, ezért a változások átvezetésén túl a jogszabályi változásokból eredő 

módosításokat és egyéb aktualizálásokat is elvégeztünk, különösen az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

Korm. rendelet (Ávr.) és a szakfeladatrendről és az állami szakágazati rendről szóló 56/2011. 

(XII. 31.) NGM. rendelet alapján. 

 

Az Alapító Okirat tartalmához az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe 

vennünk: 

Áht. 7. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

(1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat 

ellátására létrejött jogi személy. 

(2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet 

a) alaptevékenység, amely  a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a 

szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés 

céljából végzett tevékenység, 

b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, 

nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. 

(3) A költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására 

használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett 

tevékenységre is hasznosíthatja. 

Az Ávr. 5. §-a az alábbi előírásokat foglalja magába: 

(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 

a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit, 

b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály 

rendelkezett, 

c) közfeladatát és alaptevékenységét az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban, 

államháztartási szakágazati besorolását, 

d) illetékességét, működési körét, 

e) irányító szervének nevét, székhelyét, 

f) gazdálkodási besorolását, 

g) vezetőjének megbízási rendjét, és 

h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését. 

(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén 

tartalmazza a költségvetési szerv 

a) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 

b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és 

c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel 

bekövetkeztéig hozzák létre. 

(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az 

alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti szerve 

van, ezt kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban. 

(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.” 
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A Képviselők a Könyvtár alapító okiratának módosításával kapcsolatban kérdést, 

észrevételt nem tettek. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár alapító okiratának módosítására és egységes 

szerkezetbe foglalására vonatkozó határozati javaslatokról döntsön az előterjesztés alapján. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2012. (10. 29.) Határozata: 

A Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának 

1/2012. számú módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucs Községi Könyvtár részére az 

1998. december 30-án kiadott és a 4/2008. (01. 21.), valamint a 73/2009. (05. 25.) Kt. 

Határozatokkal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

 

I. Az Alapító Okirat megnevezése és bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) és 78. § (5) 

bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 

szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 

rendelet alapján a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának hatályos 

szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.” 

 

II. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„1.  Az Intézmény neve:    Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

  1.1.  Székhelye:    2366 Kakucs, Fő utca 24.” 

 

III. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„2.  Alapító, fenntartó, irányító szervének neve, székhelye: 
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete;  

       2366 Kakucs, Fő utca 20.” 

 

IV. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„3.  Szakmai felügyeleti szerve:  Nemzeti Erőforrás Minisztérium” 

 

V. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„4.   Jogelőd neve:    Községi Könyvtár Kakucs 

  4.1. A fenntartó jogelődje:  Inárcs-Kakucs Közös Községi Tanács 

  4.2. Eredeti alapítás éve:   1962.” 
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VI. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„5.  Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
  nyilvános könyvtári ellátás és helyi közművelődési tevékenység támogatása” 

 

VII. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6.  Államháztartási szakágazati besorolása:  
  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

  932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” 

 

VIII. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„7.  Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (e-pont) 

 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység” 

 

IX. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„8.   Kiegészítő tevékenysége: 

  910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme” 

 

X. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„9.  Kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem végez.” 

 

XI. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„10.  Működési köre:   Kakucs község közigazgatási területe” 

 

XII. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„11.  Gazdálkodása:   

11.1. Az Intézmény önálló költségvetéssel nem rendelkezik.  

11.2. Alaptevékenységét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosított 

pénzeszközökből látja el.  

11.3. Költségvetését Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala kezeli 

azzal, hogy a költségvetési keretek felett az Intézmény vezetője rendelkezik. 

 

XIII. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„12.  Vezetőjének megbízási rendje:  

12.1. Az Intézmény vezetőjét Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

bízza meg a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.  

12.2. A vezető felett a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja. 

  12.3. Az Intézmény képviseletére a mindenkori vezető jogosult.” 

 

XIV. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„13.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 
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13.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazotti, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

13.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya továbbá lehet munkaviszony, 

melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

13.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 

 

XV. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„14.  Feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

A kakucsi 567 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 24. szám alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő - könyvtár és közösségi ház megnevezésű - 

ingatlan, az ingatlanon található épülettel és az épületben leltár szerint nyilvántartott 

tárgyi eszközök.” 

 

XVI. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„15.  A vagyon feletti rendelkezési jog: 

15.1. Az Intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a 

Intézmény vezetője a jogszabályokban meghatározott módon felelős.   

15.2. Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles ellátni. 

15.3. Az Intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 

lehetőségeinek függvényében fedezi. 

15.4. Intézményi épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik.  

15.5. Az Intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatainak 

ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg 

azokat.” 

 

XVII. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül: 

„Záradék:  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

141/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 142/2012. határozatával, a 2012. 

október 29-ei ülésén hagyta jóvá.” 

 

XVIII.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület nevében írja alá.  

 

Felelős: polgármester  

 

Határidő: azonnal és a határozatban foglaltak szerint 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2012. (10. 29.) Határozata: 

a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rónay György Könyvtár és Közösségi 

Háznak az 1998. december 30-án kiadott és a 4/2008. (01. 21.), a 73/2009. (05. 25.), valamint 

a 141/2012. (10. 29.) Határozatokkal módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:   intézményvezető, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

a 142/2012. (10. 29.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

Alapító Okirata 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) és 78. § (5) 

bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a 

szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 

rendelet alapján a Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház Alapító Okiratának hatályos 

szövegét az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

1.  Az Intézmény neve:    Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház 

  1.1.  Székhelye:    2366 Kakucs, Fő utca 24.  

 

2.  Alapító, fenntartó, irányító szervének neve, székhelye: 
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete;  

       2366 Kakucs, Fő utca 20. 

 

3.  Szakmai felügyeleti szerve:  Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

 

4.   Jogelőd neve:    Községi Könyvtár Kakucs 

  4.1. A fenntartó jogelődje:  Inárcs-Kakucs Közös Községi Tanács 

  4.2. Eredeti alapítás éve:   1962. 

 

5.  Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
  nyilvános könyvtári ellátás és helyi közművelődési tevékenység támogatása 

 

6.  Államháztartási szakágazati besorolása:  
  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

  932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

7.  Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (e-pont) 



 32 

 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

 

8.   Kiegészítő tevékenysége: 

  910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

 

9.  Kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

10.   Működési köre:   Kakucs község közigazgatási területe 

 

11.  Gazdálkodása:      

11.1. Az Intézmény önálló költségvetéssel nem rendelkezik.  

11.2. Alaptevékenységét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosított 

pénzeszközökből látja el.  

11.3. Költségvetését Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala kezeli 

azzal, hogy a költségvetési keretek felett az Intézmény vezetője rendelkezik. 

 

12.  Vezetőjének megbízási rendje:  

12.1. Az Intézmény vezetőjét Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

bízza meg a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.  

12.2. A vezető felett a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere 

gyakorolja. 

  12.3. Az Intézmény képviseletére a mindenkori vezető jogosult. 

 

13.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

13.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazotti, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

13.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya továbbá lehet munkaviszony, 

melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

13.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

14.   Feladatainak ellátására szolgáló vagyon: 

A kakucsi 567 hrsz-ú, 2366 Kakucs, Fő utca 24. szám alatt fekvő, Kakucs Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő - könyvtár és közösségi ház megnevezésű - 

ingatlan, az ingatlanon található épülettel és az épületben leltár szerint nyilvántartott 

tárgyi eszközök. 

 

15.   A vagyon feletti rendelkezési jog: 
15.1. Az Intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a 

Intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.   

15.2. Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles ellátni. 

15.3. Az Intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 

lehetőségeinek függvényében fedezi. 

15.4. Intézményi épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében 

foglaltak szerint rendelkezik.  
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15.5. A Intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatainak 

ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg 

azokat. 

 

Záradék 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapító Okirat módosítását a 

141/2012., s az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot a 142/2012. számú határozatával, a 

2012. október 29-ei ülésén hagyta jóvá. 

 

4./ Napirendi pont: Döntés az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belsőellenőrzési tervéről 

 

A tárgyban a képviselők részére a határozati javaslathoz mellékelt előterjesztés szövege: 

 

„Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere 

keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az 

államháztartási kontrollok - mint például a belsőellenőrzés - célja: az államháztartás 

pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodás biztosítása.  

Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési 

rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani. 

  

A belsőellenőrzés során tett észrevételek, javaslatok előmozdíthatják a szabályszerűbb 

munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között. 

A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt 

költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  

Az új szabályozás szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a 

képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.  

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belsőellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokat „a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.  

  

Kakucs Község Önkormányzata az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással közösen 

látja el a belső ellenőri feladatokat, melyet a lehívott állami normatívából fedez.  

Amennyiben a jövő évi költségvetési törvény nem teremt központi forrást a belsőellenőrzések 

finanszírozására, úgy önkormányzatunknak a jövő évi költségvetésben eredeti előirányzatot 

kell majd biztosítania az ellenőrzés elvégeztetésére.  

 

Az előző évek során az Óvoda létszámgazdálkodását, a Konyha működését, a helyi iparűzési 

adórendszert, illetve a Hivatal szabályzatait ellenőriztük, az idén javasoljuk az Önkormányzat 

közalkalmazottainak, köztisztviselőinek besorolását ellenőrizni abból a célból, hogy az 

alkalmazottak besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.” 

 

Szalay István polgármester:  
 

Megjegyzem, hogy a határozati javaslatban szereplő 25 fő nem tartalmazza az iskola 

dolgozóit, hiszen ők január 1-jétől már nem az Önkormányzat fenntartásába fognak tartozni.  

A 25 fő a hivatal köztisztviselőit, az óvoda, a könyvtár, a konyha és az egészségügy 

közalkalmazottait takarja. 
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A Képviselők a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tettek. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, s a 2013. évi 

belső ellenőrzési tervre tett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.   

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2012. (10. 29.) számú Határozata: 

Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről 

  
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét: 

 

„Kakucs község Önkormányzata  

2013. évi ELLENŐRZÉSI TERVE  

Sor-

szám 

Ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti 

egység 

Az ellenőrzés célja, 

tárgya, ellenőrzött 

időszak 

Azonosítot

t 

kockázati 

tényezők 

(*) 

Az 

ellenőrzés 

típusa, 

módszerei 

(**) 

Az ellen-

őrzés 

tervezett 

üte-

mezése 

(***) 

Az 

ellenőr-

zésre 

fordí-

tandó 

kapa-

citás 

(ellenőri 

nap) 

(****) 

1 

 

Önkor-

mányzat és 

intézményei 

 

 

Munkaügyi 

folyamatok 

Célja: annak vizsgálata, 

hogy a közalkalmazottak, 

köztisztviselők 

besorolása megfelel-e a 

jogszabályi előírásoknak 

 

Tárgya: 
közalkalmazottak, 

köztisztviselők 

besorolása (kb. 25 fő) 

 

Időszak: 2013. év, jelen 

helyzet 

 

- Jogszabályi 

előírások be 

nem 

tartásában 

rejlő 

kockázatok 

 

- Megfelelő 

végzettség 

hiánya 

 

Típusa: 

Szabály-

szerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

 

Dokumen-

tumok szúró-

próbaszerű, 

esetenként 

tételes 

ellenőrzése 

 

2013. 

május 

 

Jelentés: 

2013. 

június 30. 

 

12 belső 

ellenőri 

nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a 

kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.” 

 

Felelős:           jegyző 

Határidő:       értelemszerűen  
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5./ Napirendi pont: Az intézmények munkatervének véleményezése 

 

Marton Ilona képviselő, iskolaigazgató: 
 

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

határozza meg az intézményi tanév helyi rendjét. A munkaterv elkészítéséhez az 

intézményvezetőnek ki kell kérnie többek között a fenntartó véleményét is.  

Ennek megfelelően az iskola és az óvoda kéri a képviselő-testületet, hogy véleményezni 

szíveskedjék az intézmények 2012-2013. évre vonatkozó munkatervét. 

A munkaterveket a többi véleményezésre jogosult szervezet elfogadta, támogatja. 

 

A Képviselő-testület - az iskola és az óvoda munkatervének tartalmát megismerve - 

tudomásul vette és elfogadta az azokban foglaltakat, kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy először az óvoda, majd az iskola munkatervének 

véleményezéséről a döntésüket határozati formában meghozni szíveskedjenek. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2012. (10. 29.) Határozata: 

A Kökörcsin Óvoda 2012/2013. 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 Kökörcsin Óvoda (2366 Kakucs, Székesi út 3.) 

munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős:           óvodavezető 

Határidő:       azonnal  

 

A 144/2012. (10. 29.) Határozat melléklete: 

  

 Kökörcsin Óvoda Munkaterve 

 2012/2013. 

 OM: 032999 

 

Az intézmény munkatervének törvényi háttere 

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról  

39. § (2) A nevelési oktatási intézmények működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 

végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban maghatározottak szerint - részt vesznek a 

pedagógusok, a tanulók és a szülők, illetőleg képviselőik. 
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52. § (2) A nevelési-oktatási intézmény – a tanév rendjében meghatározottak figyelembe 

vételével – éves munkatervet készít, mely tartalmazza a szabadon meghatározható nevelés 

nélküli munkanapokat és szünnapokat. 

56. § (3) A nevelési-oktatási intézménynevelő testülete a nevelési oktatási kérdésekben, a 

nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben 

meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. 

57. § (1) c) A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a nevelési-oktatási intézmény éves 

munkatervének elkészítése. 

58. § (1) A munkaközösség szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-

oktatási intézményben folyó nevelő oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, 

ellenőrzéséhez. 

 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

29. § (2) A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 

30. § (1) A szakmai munkaközösség meghatározza működésének rendjét, elfogadja 

munkatervét. 

2. § (1) Az óvodai, iskolai és kollégiumi munkaterv határozza meg a nevelési, ill. a tanév 

rendjét, ehhez ki kell kérni a szülői szervezet véleményét. 

2.§ (2) Az év rendjében kell meghatározni a nevelés/tanítás nélküli munkanapok időpontját, 

felhasználását, a szünetek időtartamát, a megemlékezések, a nemzeti, az intézményi ünnepek 

megünneplésének időpontját, a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

 36/2007. (III.) Kormányrendelet a 138/1992. (X. 8) Kormányrendelet módosításáról 

11/B. § (1) A munkáltató feladat-ellátási tervet készít, melyben feltünteti azokat a feladatokat, 

melyek végrehajtását meg kell oldani, továbbá a végrehajtásban közreműködők névsorát, és 

tájékoztatásul megküldi a fenntartónak. A feladat-ellátási tervet a szorgalmi idő első és 

második felére külön kell elkészíteni. 

 A fenntartó helyi rendelkezései 

A Kökörcsin Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, 

nevelőtestületi határozatok 

  

 Helyzetkép 

Az óvoda épületében négy csoportban folyik a nevelő munka. 

Óvodai férőhelyek száma: 99 fő. Jelenleg 94 fő, várható februári állapot: 104 fő. 

 

Statisztikai adatok a gyerekekről: 2012. október 1-jei állapot szerint három csoportra 

 

Csoportok Létszám Fiú Lány HH Ebből HHH 

Kiscsoport 24 fő 18 fő 6 fő 11 fő 7 fő 

Középső 34 fő 20 fő 14 fő 6 fő 3 fő 

Nagycsoport 36 fő 21 fő 15 fő 10 fő 4 fő 

Összesen 94 fő 59 fő 35 fő 27 fő 14 fő 

 

Statisztikai adatok a gyerekekről: 2012. október 1-jei állapot szerint négy csoportra 

Csoportok Létszám 

Katica 13 fő 

Csiga 25 fő 

Pillangó 28 fő 

Süni 28 fő 

Összesen 94 fő 
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Személyi feltételek 

6 óvodapedagógus – ebből 1 vezető 

4 dajka – a nevelőmunkát közvetlen segítő szakképzett munkaerő 

1 takarító 

 

Munkarend 

Nevelési év: 2012. szeptember 1 - 2013. augusztus 31. 

Új gyermeket szeptember 1-től fogad az óvoda. Abban az esetben, ha létszámunk engedi, év 

közben is veszünk fel gyermeket. Felvételnél figyelembe vesszük a család szociális helyzetét 

(dolgozik-e a szülő, hátrányos helyzet felmérése). 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

Az óvodában 5 nevelés nélküli munkanap adható. Nem tervezzük előre, de időben értesítjük a 

szülőket a kiadás időpontjáról és okáról. 

 

Szünetek 

Az óvodában nincs szünet, de a főzés miatt fel kell mérnünk a várható létszámot az iskolai 

szünetek idejére. A nyári takarítási szünet általában július végén, augusztus elején van. A 

pontos időpontról a januári szülői értekezleten értesítjük a szülőket. 

 

Értekezletek 

 Munkatársi értekezletek: 

2012. szeptember: 

- dajkák munkaköri leírása 

- óvónők, dajkák munkájának összehangolása 

- felmerülő problémák feltárása, megoldási javaslatok 

- ötletek az előttünk álló évre 

2012. november: 

- tűz- és munkavédelmi oktatás (Somogyvári Tibor) 

- óvónők, dajkák közötti együttműködés megbeszélése 

- ötletek az előttünk álló téli ünnepekre 

2013. január: 

- első félév értékelése 

- farsanggal kapcsolatos teendők megbeszélése 

2013. március: 

- felmerülő problémák megbeszélése 

- tavaszvárás: virágültetés, kertrendezés 

2013. június: 

- éves értékelés 

 

 Nevelőtestületi értekezletek: 

2012. szeptember: tanévnyitó nevelési értekezlet 

- törvényi változások ismertetése 

- munkaterv megbeszélése, feladatok vállalása a törvényi változásoknak megfelelően 

- Nagy Henrietta teljesítményértékelésének elindítása 

- Esélyegyenlőségi Program megbeszélése, feladatok kiosztása 

2012. november: 

- középső csoportos szülőknek minőségfejlesztési kérdőív kiosztása, óvónővel egyeztetés 

- téli ünnepi kör megbeszélése: Mikulás, karácsony megszervezése 

- hospitálások elindítása a csoportok között 
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2013. január: 

- első félév értékelése 

- szülői értekezlet előkészítése, külső előadó felkérése, előadás megtartása az agresszióról 

- SZMK tagokkal egyeztetés a farsangi bálról 

- iskolaérettség felmérése a nagycsoportban (nagycsoportos óvónő, logopédus) 

2013. március: 

- 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) 

2013. június: 

- éves értékelések megbeszélése 

- nyári munkarend előkészítése 

 

 Szülői értekezletek: 

2012. szeptember: évnyitó szülői értekezlet 

2013. január: féléves értékelő szülői értekezlet 

2013. március: beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet 

 

Az évközben felmerülő problémákat, feladatokat rugalmasan kezeljük. Szükség esetén rövid 

értekezletet tartunk, melyen megoldásokat keresünk. 

 

A nevelési év kiemelt célja és feladatai 

Célok 

- A HOP-ban kitűzött célok megvalósítása 

- Zöld Óvoda cím elnyerése érdekében a nevelőtestület képzése környezettudatos nevelés 

témakörben, egyre több programmal jelenjen meg a gyermekek életében ez a feladat 

- 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 

Feladatok 

1. Környezetvédelem több területen való beindítása 

1.1 A környezetet szerető, védő személyiség, a környezettudatos magatartás kialakítására 

törekedjenek 

1.2 Környezetvédelem fontosságának kiemelése, nevelési időben és azon kívül is 

2. A mozgásfejlesztés területén szerzett tapasztalatok átadása. 

3. Egyéni fejlesztések összehangoltabb szervezése 

4. Helyi nevelési programunk beválásának elősegítése, vizsgálata. 

5. Egészséges életmód kialakítása és fejlesztése 
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5.1 Ügyeljenek a gyerekek és maguk lelki egyensúlyára, egészségük megőrzésére. Ennek 

érdekében együttműködés a családdal. 

6. Tapasztalatok megbeszélése 

7. Belső információs lánc kialakítása, működésének folyamatos ellenőrzése 

8. Minőségirányítási munkánk során a rövid-, közép- és hosszútávú intézkedési tervünkben 

megfogalmazottak megvalósítása. 

9. Esélyegyenlőség megteremtése. 

9.1 Nevelésbe történő bekapcsolódás – beíratással kapcsolatos tájékoztatás, házirend átadás, 

jegyző értesítése a beíratás elmaradásáról 

felelős: óvodavezető 

9.2 Követelmények – felmentéssel kapcsolatos intézkedések áttekintése, pályázatkészítés 

felelős: csoportvezetők 

9.3 Mulasztások – az igazolatlan mulasztások esetén gyors intézkedések 

felelős: óvodavezető 

9.4 Jogellenes megkülönböztetés – ennek ellenőrzése a belső szabályozásban és gyakorlatban 

felelős: óvodavezető 

9.5 Iskolába lépésre való felkészítés – igény esetén felkészítés megszervezése 

felelős: nagycsoportos óvónő 

9.6 Szolgáltatások és jutalmazások – a beérkező észrevételek kivizsgálása 

felelős: óvodavezető, csoportvezetők 

9.7 A gyermeki mérések, DIFER mérés alkalmazása a HHH-s gyermekeknél 

10. A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok ellátása 

10.1 Családi háttér iskolai végzettsége – fogadóórák, családlátogatás, felzárkóztatás, 

kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel 

felelős: csoportvezetők 

10.2 Csonka család – kapcsolattartás a szülővel, nevelési tanácsadóval, családsegítővel 

felelős: csoportvezetők, óvodavezető 

10.3 A család szociális, anyagi helyzete – kapcsolattartás a szülőkkel, szülők tájékoztatása a 

lehetséges támogatásokról, a rászoruló gyerekek részére támogatási eszközök, források 

keresése 

felelős: csoportvezetők, óvodavezető 

Érzelmi nevelés 

1. Fogadják empátiával a gyerekek, szülők egyéni igényeit, törekedjenek a kiegyensúlyozott, 

boldog alaphangulat kialakítására. 

2. Megértő, befogadó (inkluzív) nevelői magatartással fogadják a beilleszkedési, magatartási, 

tanulási, érzelmi zavarral küzdő gyerekek viselkedését. 

3. Fogadják el és fogadtassák el a szülőkkel is, a „másságot”, a „különbözőséget”. 

4. Különösen figyeljenek a családból hozott hatásokra. 

Anyanyelvi nevelés 

1. Biztosítsanak nyugodt, beszédes légkört ahhoz, hogy minden gyermek beszélhessen arról, 

ami érdekli, foglalkoztatja. (beszélgető kör) 

2. Használják kommunikáció, metakommunikáció, kooperáció eszközeit, lehetőségeit. 

(kommunikáció, kapcsolatépítő fejl. játékok) 

3. Ne tévesszék szem elől az anyanyelvi nevelés komplexitását! 

4. A környezet, az óvónő, a csoportban dolgozó felnőttek beszéde legyen modell, példaértékű. 

5. A gyerekek anyanyelvi állapotát mérjék, fejlődését kísérjék figyelemmel. Fejlesztésükhöz 

használják ki a szakember segítségét!- a „beszédindításhoz” is. 

6. A gyermekek szókincse, beszédkultúrája, beszédkészsége az életkori és az egyéni 

sajátosságoknak megfelelően fejlődjön. Tegyék képessé a gyerekeket az irodalmi élmény 

befogadására. 
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7. Napi munkájukba építsék be a bábozás, dramatizálás, drámajátékok, anyanyelvi játékok, 

mondókák, rigmusok, hangutánzó játékok, szólások, közmondások stb. nyújtotta lehetőségét. 

Szabad játék 

1. Cél: a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése a játék változatos eszközeivel 

2. A problémás (HH/HHH) gyermekek esetében hasznosítsák a játékok fejlesztő erejét. 

3. Használják ki a játékba épített spontán és tudatos képességfejlesztés, ismeretszerzés 

lehetőségét. 

Ehhez: 

- eszközök biztosítása 

- feltételek megteremtése 

Tárgyi fejlesztések 

1. Porszívó karbantartása, új beszerzése 

2. Homokcsere 

3. A kopott edények cseréje, hiányzó evőeszközök pótlása 

4. Informatikai hálózat fejlesztése 

5. Ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása 

6. Hűtőszekrény beszerzése 

7. Udvari játékok fejlesztése, bővítése és karbantartása 

8. Nevelői szoba berendezésének folyamatos bővítése 

Személyi fejlesztések 

Továbbképzési terv elkészítése, továbbképzések szervezése: 

- Kollégáink informatikai képzettségének növelése. 

- Felkészültség a tehetséggondozással kapcsolatban. 

- A 120 órák teljesítésének figyelemmel kísérése 

 

Kapcsolattartás szülőkkel és egyéb szervekkel 

Fenntartóval – óvodavezető: 

- a jegyző folyamatos tájékoztatása 

- problémák feltárása, illetve megoldása a fenntartóval közösen 

- folyamatos kapcsolattartás a Társadalmi és Kulturális Bizottság tagjaival 

Szülőkkel - csoportvezetők: 

- a tanévben három szülői értekezlet megtartása (évnyitó, féléves, iskola előtti) 

- fogadóórák 

- napi beszélgetések 

- közös programok szervezése 

SZMK tagokkal – óvodavezető, csoportvezetők: 

- SZMK elnök választása 

- SZMK tagok választása, csoportonként 2 fő 

- általuk kapcsolattartás a szülőkkel 

- aktív bevonásuk az óvoda életébe 

Gyermekjóléti szolgálattal – Greman Lászlóné: 

- probléma esetén családlátogatás, melynek megbeszélése a családsegítő szolgálat vezetőjével 

Nevelési tanácsadóval – óvodavezető, nagycsoportos óvónő: 

- iskolaérettségi vizsgálatra jelentkezés: papírok elkészítése, szülők tájékoztatása 

Egészségügyi intézmények 

- gyermekorvos – óvodavezető 

- fogorvos – óvodavezető 

- védőnő – csoportvezető 

Iskolával – óvodavezető, nagycsoportos óvónő: 

- óvoda-iskola átmenet előkészítése 
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- szülők tájékoztatása a beiskolázásról, igazgatónő felkérése 

- látogatás az iskolába 

- látogatás a könyvtárba 

Kapcsolattartás egyéb szervekkel - óvodavezető: 

- a falu vállalkozóival igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani, rendezvényeinkre meghívjuk 

őket. 

 

Ünnepek, családi rendezvények 

2012. október: 

- szüreti mulattság az óvodában – felelős: csoportvezetők 

- közös ünneplés a falusi szüreti felvonuláson – felelős: nagycsoportos óvónő 

- kirándulás a budapesti Vajdahunyad várba (középső- és nagycsoport) – felelős: óvodavezető 

- zászló elhelyezése a hősi emlékműnél – felelős: csoportvezetők 

2012. november: 

- külső előadó által szervezett műsor megtekintése (ősz búcsúztató) – felelős: óvodavezető 

2012. december: 

- Mikulásvárás (zenés műsor) – felelős: csoportvezetők 

- karácsony a szülőkkel – felelős: csoportvezetők, nagycsoportos óvónő 

- a község által rendezett adventi vásáron való aktív részvétel – felelős: óvodavezető 

2013. február: 

- farsangolás az óvodában – felelős: csoportvezetők 

- bevételes szülők bálja a tornacsarnokban – felelős: SZMK tagok, óvodavezető 

2013. március: 

- megemlékezés a 48-as szabadságharcról, zászlók elhelyezése az emlékműnél – felelős: 

nagycsoportos óvónő 

- húsvétolás az óvodában, nyílt hét keretében – felelős: csoportvezetők 

2013. május: 

- anyák és nagyszülők köszöntése, a nyugdíjasklub tagjainak köszöntése – felelős: 

nagycsoportos óvónő 

- családi- és gyermeknap – felelős: SZMK tagok, óvodavezető, csoportvezetők 

- évzárók megtartása, ballagás – felelős: csoportvezetők, nagycsoportos óvónő 

2013. június: 

- falunapi rendezvényen való részvétel - felelős: középsős óvónő, zenés torna vezetője 

 

Óvodai beiratkozás 

Az óvodai beiratkozást a 2013/2014-es tanévre a tervezetteknek és a törvényeknek 

megfelelően május első hetére tervezzük. 

A beiratkozást nyílt hét előzi meg, melyen az érdeklődő szülők megismerkedhetnek 

óvodánkkal és a pedagógusok munkájával. 

Cél: Érje el a 100%-ot az óvodai felvétel. Legyen biztosított az óvodai ellátást igénybe vevő 3 

éves korú gyermekek felvétele. 

 

Az intézményvezetés ellenőrző és értékelő tevékenysége 

Vezetői munka célja 

A szakmai munka minőségi fejlesztése, a tevékenységközpontú nevelés folytatása. 

A hatékonyság fokozása, a minőségfejlesztés által megfogalmazott célok teljesítése. 

Integráció, egyéni képességfejlesztés, esélyegyenlőség biztosítása. 

Gazdálkodás 

Ellenőrzés területe   Módszere 

Használt nyomtatványok áttekintése, frissítése   dokumentumelemzés 
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Étkező nyilvántartása, pontossága   dokumentumelemzés 

Leltár elkészítése   leltározás 

 

Tanügyigazgatás 

Ellenőrzés területe   Módszere 

Törzskönyv aktualizálása   dokumentum kitöltése 

Felvételi mulasztási naplók   elemzés, megbeszélés 

Csoportnaplók ellenőrzése   elemzés, megbeszélés 

Beiskolázás dokumentumai   vizsgálatkérőlapok kitöltése, megbeszélés 

Óvodai szakvélemények elkészítése   szülőkkel való egyeztetés 

Óvodai felvétel   dokumentumok előkészítése, kitöltése 

 

Ellenőrzési terv 

 

Fajtája Ellenőrzés témája Az ellenőrző 

személye 

Ellenőrzés 

helye 

Ellenőrzés 

ideje 

Ellenőrzés 

módja 

 Írásbeli munkák 

(tervek, mulasztási 

napló) 

vezető Kiscsoport 

Középső 

csoport 

Nagycsoport 

Negyedéven

te 

Naplók, 

tervek 

átnézése 

Idő-

szakon-

ként 

Ünnepélyek 

megszervezése 

vezető Mindhárom 

csoport 

Aktuális 

időben 

Megfigyelés 

Udvari élet 

balesetvédelmi 

előírásának 

betartása 

Greman 

Lászlóné 

Mindhárom 

csoport 

Egész 

évben 

folyamatos 

Megfigyelés 

Munkavédelmi 

szemle 

munkavédelmi 

szakember, 

vezető 

Az óvoda 

egész területe 

Szeptember Bejárás 

Vizsgálat 

A beszoktatás 

módszerei 

óvodavezető Mindhárom 

csoport 

Szeptember 

- október 

Beszélgetés, 

megfigyelés 

Gyermekvédelmi 

munka (hátrányos 

helyzet felmérése 

és kezelése) 

vezető, 

gyermekvédel

mi felelős 

Mindhárom 

csoport 

Folyamatos Felmérés, 

megfigyelés

, 

beszélgetés 

Munkafegyelem, 

munkaidő beosztása 

vezető Minden 

csoport 

(dajka, 

óvodaped.) 

Váratlan, 

spontán 

Megfigyelés 

 Dajkák, mint az 

óvónők segítői 

(személyiségük, 

empátiakészségük) 

vezető Mindhárom 

csoport 

Október – 

november 

Megfigyelés 

 Gondozási 

feladatok, napirend 

kialakítása 

vezető Mindhárom 

csoport 

November Megfigyelés

, látogatás 

 Testi fejlődés – 

iskolaérettség 

vizsgálata 

vezető, 

nagycsoportos 

óvónő 

Nagycsoport Január Mérés 

Átfogó Az egészséges vezető Mindhárom Február Megfigyelés 
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életmód kialakítása, 

módszerei (tervek) 

csoport 

Dajkák munkája a 

csoportban 

(játékok, poharak 

tisztán tartása) 

csoportvezetők

, vezető 

Mindhárom 

csoport 

Folyamatos Megfigyelés 

Átfogó 

Takarítónő munkája vezető Az intézmény 

egész területe 

Folyamatos Megfigyelés 

Egyéni fejlesztő 

lapok vezetése 

vezető Mindhárom 

csoport 

Március Beszélgetés, 

látogatás 

Hogyan épül be a 

mindennapok 

tevékenységébe a 

környezetvédelem 

vezető Mindhárom 

csoport 

Április Látogatás, 

megfigyelés 

Neveltségi szint 

mérése 

nagycsoportos 

óvónő 

Nagycsoport Május Szituációs 

játék 

Anyanyelvi nevelés 

a nap folyamán 

vezető Mindhárom 

csoport 

Folyamatos Beszélgetés 

megfigyelés 

Logopédiai munka 

megbeszélése 

vezető Logopédus, 

nagycsoport 

Május Beszámoltat

ás 

 

 

Gyermekvédelmi munkaterv a 2012-2013-es nevelési évre 

Feladatunk 

• A gyermeki jogok védelme kimondja a 11. §-ban mindenkinek kötelessége, aki 

gyermeknevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.  

• A Köznevelési Tv. megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri  kötelessége a 

gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés.  

• Ha a pedagógus olyan problémát tapasztal, aminek megoldásában már az óvoda jogszerűen 

nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelem fórumaihoz /családsegítő, 

gyermekjóléti szolgálat, gyámügy/ az intézményi felelős közreműködésével. 

 

Gyermekvédelmi tevékenységek, intézményi feladatok 

Szeptember, Október: A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba 

vétele, egyeztetés a csoportban dolgozó óvónőkkel. 

A hátrányos helyzetű családok megsegítéseinek lehetőségeit megbeszéljük, azt ingyenes 

óvodai étkezésben lévő gyermekek névsorát egyeztetjük. 

Korcsoportonként a rászorulók kiszűrése.   

Szülői értekezleteken a szülőket tájékoztatjuk az igényelhető segélyezési formákról, a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata munkájáról. Ellenőrizzük a tanköteles gyermekek 

óvodába járását. Családlátogatások megkezdése. Információ csere a Családsegítő Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálattal 

November: Az óvodai nevelést nehezítő magatartási és egészségügyi problémák megoldására 

külső segítő intézményekkel kapcsolat felvétel és folyamatos kapcsolattartás. (Nevelési 

Tanácsadó,) Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal.  

December: A családlátogatások és a csoportban végzett nevelőmunka alapján, intézkedések 

kezdeményezése és a már folyamatban lévő intézkedések rögzítése.  

Egyéni bánásmód alkalmazása, egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása a közelgő 

ünnepvárás hangulatában. Szeretetteljes bánásmód, családias légkör kialakítása.  

Január: A tanköteles gyermekek óvodába járásának ellenőrzése, hiányzások áttekintése.  
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A tapasztalt problémák nevelőtestülettel történő egyeztetése, esetleg külső hatósági 

intézkedések kezdeményezése, ha szükséges. A szülők tájékoztatása a vizsgálati 

eredményekről. Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal  

Február: Az intézményi gyermekvédelmi munka összegzése. 

Március: A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése, 

A Kökörcsin Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre esélyegyenlőség biztosítása az 

optimális időben történő iskolakezdés érdekében. 

Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Április: A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése, 

esélyegyenlőség biztosítása az optimális időben történő iskolakezdés érdekében. Információ 

csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal  

Május: Az év végi ünnepek – anyák napja, gyermeknap, sportnap, évzáró, kirándulások 

lebonyolításában a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek megsegítése. 

Információ csere a Családsegítő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal  

Megsegítés lehetőségei 

• többszöri családlátogatás 

• fejlesztő, felzárkóztató óvodai programok 

• nevelési tanácsadó, családsegítés 

• rendszeres és rendkívüli támogatások 

• a gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete 

Óvodánk kapcsolatai 

• Szülői szervezet 

• Védőnő 

• Gyermekorvos 

• Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Polgármesteri Hivatal – Szociális és Gyámügyi Osztály 

• Első osztályos tanítónők 

  

 Tantestületi véleményezés 

A 2012/13. tanév munkatervét az óvoda tantestülete egyértelműen elfogadásra javasolja. 

1. Spanyielné Elek Györgyi 

2. Greman Lászlóné 

3. Adamicza Zoltánné 

4. dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

5. Nagy Henrietta 

6. Roskóné Erős Mária 

 

 SZMK véleményezés 

A Szülői Munkaközösség tagjai a 2012/13. tanév munkatervét elfogadásra javasolja. 

1. Varróné Elek Anita 

2. Csernák Andrea 

3. Czeglédiné Száraz Márta 

4. Dinnyés Lászlóné 

5. Faragó Erika 

6. Helyesné Hornyák Zsuzsanna 

7. Kajáriné Kovács Adrienn 

8. Mihály Margit 

9. Pálinkás Ildikó 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2012. (10. 29.) Határozata: 

Az Általános Iskola 2012/2013. 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 Általános Iskola (2366 Kakucs, Hősök tere 7.) 

munkatervét megismerte, megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

A munkaterv jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Felelős:           iskolaigazgató 

 

Határidő:       azonnal  

 

 

A 145/2012. (10. 29.) Határozat melléklete: 

 

 Általános Iskola Munkaterve 

 2012/2013. 

 OM: 032483 

 

I. Oktató-nevelő munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 20/1997. 

(II.13) Korm. rendelet, 

- NAT kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17). Korm. rendelet, 

- 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet (NAT) 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/994. (VI.8) MKM rendelet, 

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X.8). 

Korm. rendelet a végrehajtásról, 

- a 2012/2013 tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI.7.) OKM rendelet, 

- ALAPÍTÓ OKIRAT 

- IDKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM – HELYI TANTERV 

- ÖMIP, IMIP 

- SZMSZ 

- HÁZIREND 

- a 27/2011 (IX.14.) KIM rendelet (IPR) 

 

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

1. Tanulói statisztikai adatok  (okt. 01-jei adatok alapján) 

  

Október 1-jei adatok alapján 
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Tanulói adatok 2011/2012 2012/2013 

Tanulólétszám 164 167 

Alsó tagozat/fő 86 94 

Felső tagozat/fő 78 73 

Magántanuló 0 0 

Évfolyamot ismétel (év végi adat)             0            0 

Osztályok száma 8 8 

Tanulócsoportok száma 5 5 

Osztályok tanulói száma   

1.osztály Varró Ágnes 19 28 

2.osztály Serfelné Szaller Edit  26 19 

3.osztály Kálvin Jánosné 22 25 

4. osztály Klauzné Keresztes Ágota   19 22 

5. osztály Nagy Jánosné 18 18 

6. osztály Klauz Dénes 20 18 

7. osztály Nemes Mária 19 18 

8. osztály Volfné Németh Noémi   21 19 

Jogosultság   

Nagy családos 62 63 

Fogyatékkal élő, tartósan beteg 2 3 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 70 77 

Hátrányos helyzetű h.h. 70 77 

Halmozottan hátrányos helyzetű (h.h.h.) 54 53 

Sajátos nevelési igényű  10 7 

Nevelési Tanácsadó  22 22 

Integrációs nevelés és oktatás 54 66 

Roma kisebbségi oktatás  34 37 

Bejáró tanuló 2 4 

Napközis 51 55 

Tanulószobás 25 26 

Ingyenes étkező (átlag) 64 66 

50%-os étkező (átlag) 10 14 

100%-os étkező (átlag) 12 21 

Továbbtanulás   

Gimnázium 4  

Szakközépiskola 12  

Szakképző iskola, szakiskola 5  

Ingyenes tankönyv 93 101 

Mulasztás   

Mulasztott napok száma (átlag/fő) 15,08  

Ebből igazolt 14,96  

Igazolatlan 0,12  

Sokat mulasztók száma 9  

Ösztöndíj   

Útravaló ösztöndíj – tanuló 11 7 

Útravaló ösztöndíj - mentor 7 4 
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2. OKTATÓK –NEVELŐK statisztikai adatai 

 

Munkakör Fő Fő 

Intézményi közalkalmazottak száma 21 21 

Óraadó (munkaszerződéssel) 1 0 

Adminisztrátor- iskolatitkár (Kucsera Jánosné) 1 1 

Technikai dolgozók 4 4 

Tanítók száma 8 8 

Tanárok száma 7 8 

Könyvtáros (községivel egyben) (Tóth Istvánné) 1 1 

Gyógytestnevelő Kocsis Gábor 

Logopédus (önk. alkalmazás) Balázs Györgyné 

Gyógypedagógus Papp Gyuláné 

Gyógypedagógiai asszisztens Kálvin Jánosné 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Marton Ilona 

Diákönkormányzat-vezető Nagy Jánosné 

Közalkalmazotti Tanács elnöke Kucsera Jánosné 

Szakszervezeti titkár Volfné Németh Noémi 

Alsó tagozatos munkaközösség vezető Lovas Istvánné 

Felső tagozatos munkaközösség vezető Volfné Németh Noémi 

Igazgató helyettes Deák Ildikó 

Igazgató  Marton Ilona 

 

A tanév során 1 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát: 

1. Csernák Jánosné  (2011.december 14.) 

Az állást meghirdettük, sikertelen pályázat esetén a szakos ellátást visszaszerződéssel oldjuk 

meg. 

 

3. OKTATÓK – NEVELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 

A hétévenkénti kötelező továbbképzést mindenki teljesítette. Az idei tanévben előnyben 

részesülnek azok a továbbképzések, melyek a NAT követelményeinek való megfelelést 

biztosítják. 

Etika – erkölcstan tantárgy tanításához alkalmassá válik öt pedagógus:  

1. Serfelné Szaller Edit 

2. Kálvin Jánosné 

3. Klauzné Keresztes Ágota 

4. Lovas Istvánné 

5. Klauz Dénes 

 

Az Apáczai TK. 60 órás továbbképzésének intézményünk ad helyet. A továbbképzés díját az 

Exluzív szerződés alapján járó visszatérítésből bázis iskolai kedvezményből és a 

továbbképzési normatívából fedezzük. 

 

III. TÁRGYI  FELTÉTELEK  

Ingatlan felújítást nem tervezünk (mivel az elmúlt tanévben megtörtént) kivéve az alsó 

tagozat folyosójának mennyezetét. 

Tervezzük: - 2 tábla beszerzését 

         - Falikutak cseréjét 2 db 

         - Szabadidős, sportjátékok beszerzését. 
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IV. PÁLYÁZATOK 

 

Benyújtott pályázatok: 

- Esélyegyenlőségi –integrációs pályázat (66 fő) 

Dologi jellegű dec. 31-ig 

Pedagógus kieg. pótlék 

- „Útravaló ösztöndíj – Út a középiskolába – MACIKA program 

Az idei évben nem kívánunk új pályázatot benyújtani, mivel az előző évi pályázat II. félévi 

díja nem került kifizetésre, továbbá a hiányzási feltételek megszigorítását visszafizetési 

kötelezettséggel nem tudjuk vállalni. 

Amennyiben a továbbfutó, jelenleg 8. osztályos ösztöndíjasaink nyernek, természetesen végig 

visszük a megkezdett programot: 

1. Botlik Edina (Lovas Istvánné) 

2. Radics Dezső (Nagy Jánosné) 

3. Remecz Nikolett (Nagy Jánosné) 

4. Mendi Friderika (Bábel Lászlóné) 

5. Radics Renáta (Bábel Lászlóné) 

6. Németh Cintia (Klauz Dénes) 

7. Zélity Nikolett (Klauz Dénes) 

 

V. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

 

Az iskola dokumentumai 

 

Alapító Okirat: módosítva 2012 augusztusában a feladatellátás illetve a logopédiai ellátás   

                            tárgyában. 

   

Pedagógiai Program: a köznevelési törvény értelmében módosítni szükséges. 

     Határidő: 2012.dec.31. 

     Felelős: Marton Ilona igazgató 

 

Helyi tanterv:   a NAT értelmében újratervezni szükséges. 

    Határidő: 2012. dec. 31. (amennyiben a kerettantervek megjelennek). 

    Felelős: Marton Ilona igazgató 

       Deák Ildikó igazgató h. 

       Volfné Németh Noémi mkv. 

        Lovas Istvánné mkv. 

 

SZMSZ: a fenntartási változás értelmében módosítani szükséges. 

           Határidő: 2013. június 

           Felelős: Marton Ilona igazgató 

   

Házirend: az évközi változások nyomon követése szükséges 

   Határidő: folyamatos 

   Felelős: Volfné Németh Noémi mkv. 

                 Lovas Istvánné mkv. 

 

Közalkalmazotti Szabályzat: - a fenntartási változás értelmében újratervezése szükséges. 

   Határidő: 2013. augusztus 31. 

   Felelős: Marton Ilona igazgató 
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Teljesítményértékelés  (minőségbiztosítás): tanulói elégedettség mérése. 

   Határidő: 2013.  június 15. 

   Felelős: Deák Ildikó igazgató h. 

   

 

VI. PEDAGÓGIAI CÉLKIRŰZÉSEINK- FELADATAINK 

a.) Oktatási 

 

- A tanulók egyéni képességének és szocio-kulturális környezetének megfelelő tanulási 

tartalom és tempó (differenciált házi feladat kötelező)! 

- Az egyenlő esélyek biztosítása tanítási órán és azon kívül. Az integrált nevelés-oktatás 

előnyeinek átszármaztatása a közösségi élet pozitív normáinak kialakításához. 

- A kooperatív és interaktív tanítási-tanulási technikák előtérbe helyezése, kiterjesztése. 

 

b.) Nevelési 

 

- A szülőkkel való párbeszéd kultúrájának optimális fejlesztése, hatékonnyá tétele.  

- ÖKOISKOLA lévén a mindennapos szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek 

megteremtése. 

- A tanulók környezet – és egészségtudatos tevékenységeinek fokozott előtérbe 

helyezése, az ÖKO-iskolai cím újra pályázása, elnyerése. 

- Az iskolába járás kultúrájának megjelenési, egészségügyi és jogi követelményeinek 

betartása. 

 

c.) Integrációs nevelés és oktatás: a pályázat maximális kihasználása, a lehetőség 

kiterjesztése a h.h. tanulók részére is. A dokumentumunk korszerűsítése, aktualizálása 

szükséges. Célunk, hogy egyetlen tanítványunk se kerüljön hátrányos helyzetbe pedagógiai 

kínálatunk igénybevétele során. 

 

d.) Szervezési  

 

-    A köznevelési törvény értelmezése, helyi vonatkozásainak elemzése, korrekt tájékoztatás a 

fenntartó és szülői ház felé. 

- Folyamatos párbeszéd az iskola és jelenlegi fenntartónk (önkormányzat) között. Felelős 

döntéshozatal az iskola jövőjének vonatkozásában. 

- Az üres álláshely betöltésének időszakos felfüggesztése, a köznevelési törvény esetleges 

munkaerő felesleget termelő vonatkozásainak tükrében. 

-   A mindennapos testnevelés bevezetésének szervezési, tantárgyi vonatkozásainak 

kialakítása, biztosítása. (Mellékelve a tantárgyfelosztásnál). 

- Hospitálások szorgalmazása főleg az osztályfőnökök nyomkövető tevékenységét kiemelve. 

Óraelemzési szempontok, gyakorlatok metodikájának korszerűsítése. 

- Családlátogatások szakszerű dokumentálása (napló), elsősorban a hátrányos helyzetű 

tanulók vonatkozásában. 
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A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013-as. tanév I. félévének ÓRATERVE 

 
Tantárgy 1.

o 

2. 

o 

3. 

o 
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2012/2013-as TANÉV  I. félévében felhasználható TANÍTÁSI IDŐKERET (HETI) 
Osztályo

k: 
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75 

                      

Felhasználható összesen: ~340,75 óra 

Felhasznált heti időkeret:    320 óra  

Felhasználási ráta:                 94 % 

Megtakarítás:                          6 % 

 

FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKEDVEZMÉNYEK: 

Okt.törv. II.fej.7.bek. köt. tanóra 5%-a:                                            8,87  óra 

(oszt.fő, csoportvezető, munkaköz.vez, diákönk.vez.) 

Mt. 25§. 2.bek. szakszervezet (minden 3 tag után havi  2 óra – heti 1 ó):    6 fő tag): 1 óra 

Jogfutár (MT. 62 §. Közalkalmazotti Tanács) vezető köt. óra 10%-a heti:                  2 óra 

          Σ:   11,87 óra 

                                                    

Felhasznált  órakedvezmény összesen:       4 óra 

Felhasználási ráta :       33% 

*Okt. törv. 3. rész II. fejezet 8.bek. 3 fő után 1 óra gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységre. 

(h.h.h. 53 fő): 18 óra 

Felhasznált: 10 óra 

Felhasználható ráta:     56% 
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 Köt. Órakedvezmények Köt. Tény

leges 

Túl

óra 

Hely

. 

Megj. 

   Diák Mkv Közalk. Szaksz. Of. 

Gyif. 

     

1. Szarvas-Varró Ágnes 22      22 22    

2. Serfelné Sz. Edit 22      22 22    

3. Kálvin Jánosné 22      22 22    

4. Klauzné Keresztes 

Ágota 

22      22 22    

5. Nagy Jánosné 22 1     21 22 1  DÖK 

6. Klauz Dénes 22      22 22    

7. Nemes Mária 22      22 22    

8. Volfné Németh Noémi 22  1   1 20 23 3  MKV,S

zak. 

9. Kocsis Gábor 22      22 22    

10. Csernák Jánosné 13      13 13   Nyugd.

hat. 

id.köz.j

og. 

11. Schulcz Éva 23      23 23   napk.II 

12. Bábel Lászlóné 23      23 23   napk.I 

13. Tóth Katalin 23      23 23   Tanszo

ba 

14. Lovas Istvánné  22  1    21 21   MKV 

15. Deák Ildikó 9      9 13 4  ig.h 

16. Marton Ilona 5      5 5   Ig.GYI

F 

(heti2ó) 

Σ  316 1 2 0 0 1 312 320 8   
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SZAKKÖRÖK ALSÓ TAGOZAT  2012/2013 I. félév 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

5.óra 

Matematika 

szakkör 

3-4. osztály 

A/hét (Lovasné) 

 

 

5.óra 

Matematika 

szakkör 

1-2.osztály 

B/hét 

(Lovasné) 

5.6. óra Mesevár 

rajz szakkör 

(Kálvinné) 

6. óra Furulya 

szakkör (Klauzné) 

12.30-13.30 

Néptánc  3-4. 

oszt. (Tóthné) 

 

5.óra 1-2. oszt. 

Agyagszakk. Deák I; 

Szarvas V. Ágnes 

6.óra 3-4. oszt. 

Agyagszakk. Deák I; 

Szarvas V.Á. 

14 óra Manóműhely 

Deák I. 

15-15.45 

Szivacs 

kézilabda 

tornacs. (Szalay 

Zsófia) okt.1 

17 Birkózás 

(Kocsis G.) 

14 óra 

Gerinctorna 

(Kocsis G 

14 óra DSK alsó 

(Kocsis G.) 

15 óra Torna 

lány (Kucsákné 

Zs.M) 

 

17 óra Birkózás 

(Kocsis G.) 

 

     

   

     

SZAKKÖRÖK FELSŐ TAGOZAT2012/2013 I. félév 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

14 óra DSK 

felső (Kocsis 

G.) 

 

14 óra Foto 

szakkör (Klauz 

D) 

 

14-15 óra 

Angol szakkör 

(Nemes Mária) 

15 óra Zenés 

torna (Kucsákné 

Zsákai Mária) 

6. óra Énekkar 

(Nagyné) 

14 óra DSK felső 

(Kocsis G.) 

15 óra 

Gerinctorna felső 

(Kocsis G.) 

14-16 óra Atlétika 

felső 

15.45-17 

Kézilabda 

(Szalay Zsófia) 

okt.1 

17 óra Birkózás 

(Kocsis G.9 

   

 

17 óra Birkózás 

(Kocsis G.) 

14-16 óráig Agyag 

szakkör felső (Deák 

I.) 

 

 

 

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

 2012/13-as tanév 

 

Kötelező: 1. és 5. osztályban 2012. szeptember 01-től 

 

1. osztály: 3 óra testnevelés 

             1 óra néptánc 

             1 óra: vagy napköziben 

 vagy DSK-ban 

 vagy gyógytornában 

 vagy egyesületben           - Igazolni kell név szerint! 

 

     5. osztály: 4 óra testnevelés  
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         1 óra: vagy tanulószobán 

 vagy DSK-ban 

 vagy gyógytornában 

 vagy egyesületben        - Igazolni kell név szerint! 

 

    A NAPKÖZIBEN ÉS A TANULÓSZOBÁN kötelező rögzíteni a sportfoglalkozásokat  

   (heti 45 perc) 

 

- Úszás csak 3. osztályban 10 óra 

- Alsós gyógytornán nem lehet ÚSZÁS! 

(az úszást magánúton kell rendeznie!) 

- Korrepetálásokra legalább 3 főt egyszerre kötelező behívni! 

 

b.) Tanulmányi versenyek: minden tanév február-március hónapban, külön ütemezés 

                                              alapján. 

 

Alsó tagozat:  2-3. osztály (szövegértés, matematika, természetismeret) 

   4. osztály Komplex tanulmányi verseny 

   Felelős:  Lovas Istvánné munkaközösség-vezető 

                  osztálytanítók 

 

Felső tagozat:   minden szaktárgyból külön, osztályonként. 

   Felelős: munkaközösség-vezető 

                  szaktanárok 

 

Eredményhirdetés:  szaktárgyanként és összesített tanulmányi versenyként. 

   Felelős : munkaközösség-vezetők 

   Deák Ildikó igazgató h. 

 

c.) Kulturális rendezvényeink: 

1. Szüreti felvonulás 

                  Felelős: osztályfőnökök 

   2. „Szép magyar beszéd” – Kazinczy verseny 

                  Felelős: Csernák Jánosné  

3. ÚTRAVALÓ  (Jótékonysági est) 

      Felelős: Deák Ildikó  

                   osztályfőnökök 

   4. Mikulás nap 

       Felelős: Nagy Jánosné 

   5. Karácsonyi ünnep 

       Felelős: osztályfőnökök 

   6. Farsangi bál 

       Felelős: Nagy Jánosné 

    osztályfőnökök 

   7. Szavaló- és prózamondó verseny 

       Felelős: Csernák Jánosné  

    Lovas Istvánné  

    

 

d.) Iskolai ünnepélyek, megemlékezések: 
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   1. Tanévnyitó ünnepély. 

         Felelős:  Deák Ildikó  

     Csernák Jánosné 

      Lovas Istvánné 

   2. Aradi vértanúk napja (zártkörű) 

       Felelős: Csernák Jánosné 

    Nagy Jánosné 

    Lovas Istvánné 

   3. Október 23. Nemzeti ünnep (zártkörű) 

       Felelős: Csernák Jánosné 

   4. Március 15. Nemzeti ünnep (zártkörű) 

       Felelős: Kálvin Jánosné 

    Lovas Istvánné 

   5.Nemzeti összetartozás napa 

            Felelős: osztályfőnökök 

   6. Tanévzáró és ballagási ünnepély 

        Felelős: Deák Ildikó 

    Volfné Németh Noémi 

    munkaközösség-vezetők 

 

VII. INTEGRÁCIÓS PROJEKTJEINK: (Külön projekt-terv alapján) 

a.) Tök Jó Hét – október második hete 

         Felelős: Deák Ildikó ig.h 

           Osztályfőnökök 

b.) Iskola Vár – március 

        Felelős: Marton Ilona 

          Deák Ildikó 

c.) Iskola Hívogató – április 

       Felelős: Deák Ildikó 

         Lovas Istvánné 

d.) Kakucsi Iskolai Napok – április 

     Deák Ildikó 

  Felelős: Csernák Jánosné 

     Lovas Istvánné 

e.) Tanulmányi – Osztálykirándulások 

                           Felelős: osztályfőnökök 

f.) Iskolanyitogató – augusztus 

  Felelős: Deák Ildikó 

    1.o. osztályfőnök 

g.) Színház – Múzeumlátogatások 

  Felelős: osztályfőnökök 

 

VIII. FELZÁRKÓZTATÓ-FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG 

 

a.) SNI tanulók  
Tanulásban akadályozottak B.N.O.              F70 (enyhén értelmi fogyatékos)           4 fő 

SNI organikus   (tartós, súlyos)                                                                                    3 fő 

Időtartam: heti 9  óra (2-3 fős csoportban) 

Fejlesztő:   Lovas Istvánné tanító 

    Papp Gyuláné  gyógypedagógus 
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b.) Tanulási – beilleszkedési zavarral küzdők (Nevelési Tanácsadó)   22 fő 

       Időtartam: heti 13 óra 

       Fejlesztő:  Lovas Istvánné 

                        Tanítók-szaktanárok 

 

c.) Logopédiai fejlesztés        14 fő 

     Időtartam: heti 7 óra 

     Fejlesztő:  Balázs Györgyné logopédus 

 

d.) Gyógytorna (úszás)         30 fő 

     Időtartam: heti 2 óra 

     Fejlesztő:  Kocsis Gábor 

 

e.)  Útravaló Ösztöndíj  lsd. III. fejezet 

f.)  Integrációs felkészítés (Külön projekt –Terv alapján) 

 

IX. TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI ELLÁTÁS 

 

Folyamatos tendencia, hogy a napközi iránti igény egyre inkább fokozódik. 

Felvettek száma: 55 fő 

 

      Napközi I. csop: 1-4. osztály 

         Átlaglétszám:  30 fő   

                                  Csoportvezető:  Bábel Lászlóné 

 

      Napközi II. csop: 2-3. osztály 

         Átlaglétszám:  25 fő  

         Csoportvezető:  Schulcz  Éva 

A napközis foglalkozások mindennap: 11.30 – 16.00 óráig tartanak. 

A napközis nevelők délelőtt tízóraiztatnak is. 

 

           Tanulószoba:  (5-8.oszt.):     25 fő  

          Csoportvezető:  Tóth Katalin        

      

X. KAPCSOLATAINK- EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

 SZMK: Gavlóné Csicsa Katalin  

 FÜPI Budapest:   Kompetenciaalapú nevelés és oktatás. 

 Szakértői Bizottság (Cegléd): SNI tanulók vizsgálata 

 Nevelési Tanácsadó (Dabas): Pszichés-és magatartászavar diagnosztizálása. 

 Gold Lions Kft: Integrációs együttműködési megállapodás. 

 Apáczai Kiadó: Továbbképzés, exkluzív szerződés. 

 OKTKT: Vezetői együttműködés, továbbképzés 

 KÖKÖRCSIN Óvoda: Együttműködési megállapodás 

 Gyermekorvos, fogorvos, védőnő: Évi rendszeres szűrések és vizsgálatok. 

 Római Katolikus Egyház: hitoktatás. 

 Kakucs Község Önkormányzata: Rendszeres jogi, költségvetési együttműködés. 

 Támogatóink: Tök Jó Hét  és folyamatosan 

                (Lsd. Lapozgató) 
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XI.  GAZDÁLKODÁS -KÖLTSÉGVETÉS  

 

2012. évi: nincs olyan normatíva jogcím, amelyet ne érvényesítenénk. 

Bér és bérjellegű kiadások összesen: 54.325.000,- Ft 

Dologi jellegű kiadások:   13.875.000,- Ft 

Napközi bér – bérjellegű kiadások    5.376.000,- Ft 

 

Ebből állami normatíva:               35.149.000,-Ft (48%) 

Helyből kiegészítve:    38.427.350,-Ft (52%) 

 

Költségvetést megalapozó adatok: 

 

Osztálylétszámok: 

 Tényleges Törv.max. Virtuális 

tanulólétszám 

1. osztály 

2. osztály 

3. osztály 

4. osztály 

5. osztály 

6. osztály 

7. osztály 

8. osztály 

28 fő +1 fő SNI+5fő NEV 

19 fő + 3fő NEV 

25 fő +1fő SNI+3 fő NEV 

22+ 4 fő NEV  

18+ 1 fő SNI+ 2 fő NEV 

18 fő + 2 fő NEV 

18 fő + 1 fő SNI +1 fő NEV 

19 fő + 3 fő SNI +2 fő NEV  

26 

26 

26 

26 

30 

30 

30 

30 

34 fő 

22 fő 

29 fő 

26 fő 

21 fő  

20 fő 

20 fő 

24 fő 

Összesen: 167+ 7+22  196 fő 

 

 

Fontos tudnivaló: 

- Azáltal, - hogy költségkímélő megfontolásból minden osztályból egyet indítunk – 

sérül az SNI tanulók kis létszámú osztályban történő nevelése. Az 1 2.3.4. osztály túllépi a 

törvény által előírt csoportbontási határt, de benne marad a 20%-os +10 %-os  határban, így 

külön engedélyt nem igényel. Az osztálytermeink (szükségtermeink) nagysága hosszú távon 

alkalmatlan az ilyen nagy létszámuk fogadására. Az első osztályban részleges csoportbontást 

alkalmaztunk. 

 

Normatíva jogcímek: 

15.b. 1-8. évfolyamos tanulók Közoktatási alap-hozzájárulás. 

15.g. Tanulószoba, napközi 

16.b.a.d. Sajátos nevelési igényű gyermekek - enyhe értelmi fogyatékos 

16 b.a.e. Sajátos nevelési igényű gyermekek - tartós és súlyos illetve súlyos tanulók 

16.c. Roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven. 

Kiegészítő támogatások (8. melléklet): 

 1.2. Továbbképzés 

 1.3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 

 1.4. Étkezés támogatása 

 1.4.b. Tankönyvtámogatás 

 1.5. Informatikai támogatás 

 11.a.b. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások. 
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2012/2013. tanév iskolai munkaprogramja 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

 

Időpont Esemény Felelős 

2012.aug.29. Iskolanyitogató az új 1. o. fogadása Szarvas Varró Ágnes 

2012.szept.03. Tanévnyitó tantestületi értekezlet Marton Ilona 

2012. szept. 03. Szülői értekezlet 1. oszt. tanulók szüleinek Szarvas Varró Ágnes 

2012. szept. 03.  Tanévnyitó ünnepély 

Első tanítási nap 

Deák Ildikó Klauzné K. 

Ágota, Nagy Jánosné, 

Lovas Istvánné 

2012. szept. 1 hét Munkaértekezlet szervezési feladatok, 

naposi rend, napközis jelentkezések 

Csernák Jánosné, 

Lovas Istvánné 

Bábel Lászlóné 

Schulcz Éva 

2012. szept. 2 hét Munkaközösségi értekezlet (szakkörök 

beindítása, felmérések ütemezése, 

korrepetálások/hhh/,SNI,versenyfelhívások, 

integrációs projekt/ Naplók pontosítása  

Esélyegyenlőségi pályázatok 

Deák Ildikó 

 

 

 

Marton Ilona 

2012. szept. 19.  Szülői értekezletek, /kivéve  8. – 1. osztály/ Osztályfőnökök 

2012. okt. eleje Papírgyűjtés DOK, osztályfőnökök 

2012.szept. 29. Szülői vezetőségi értekezlet Marton Ilona 

2012. október 5. Aradi vértanúk napja  

Megemlékező műsor iskolarádión keresztül 

Csernák Jánosné, 

Nagy Jánosné of. 

2012. október 2.hét Munkaközösségi értekezlet (év eleji 

felmérések értékelése, magatartás, 

szorgalom értékelése. Tök Jó Nap  

Volfné Németh Noémi, 

Lovas Istvánné 

Deák Ildikó 

2012. okt. 12.  Szüreti felvonulás és bál DÖK, osztályfőnökök 

2012. okt. 10-12. Tök JÓ Napok (külön projekt alapján 

de/du. 

Deák Ildikó 

osztályfőnökök 

2012. okt. 23.  Forradalmárok útján /projekt/, Iskolai és 

községi ünnepély, fáklyás felvonulás 

Csernák Jánosné 

Nagy Jánosné 

2012. okt.26.  DIFER jelentés Szarvas Varró Ágnes 

Lovas Istvánné 

2012. okt. utolsó 

hete 

Fogadóórák lyukas órákban tanítók, tanárok 

2012. okt.29-

nov.04-ig 

Őszi  szünet /próbák kezdete/ Deák Ildikó 

osztályfőnökök 

2012. nov. 2.hét Nevelési értekezlet 

Köznevelési törvény helyi vonatkozásai 

Marton Ilona 

osztályfőnök 

2012. nov.14. Szülői értekezlet 17 óra, utána18 óra 

fogadóóra 

Marton Ilona 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

2012.nov.24.  ÚTRAVALÓ Jótékonysági est Marton Ilona 

Deák Ildikó 

az iskola dolgozói 

SZMK 

2012. nov.28. IPR értékelés osztályfőnök 
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2012. dec. 6-7. Mikulás nap és Mikulás-bál DÖK, Nagy Jánosné 

2012. dec. 6.  Kazinczi – verseny (3-8. oszt.) 

Alsó: kulturális program, karácsonyi 

készülődés 

Csernák Jánosné, 

Lovas Istvánné 

2012. dec.12. Fogadóóra tanítók, tanárok 

2012. dec 15. Adventi vásár /műsor/ Nagy Jánosné, oszt.f. 

2012.dec.21. Karácsonyi ünnepség az osztály keretein 

belül 

osztályfőnökök 

2012.dec.21.jan.2 Téli szünet osztályfőnökök 

2013.jan.16. Féléves tanulmányi munka értékelése, 

lezárása 

tanítók, tanárok 

2013.jan. 14.  Alsós osztályozó értekezlet tanítók 

2013.jan.15. Felsős osztályozó értekezlet tanárok 

2013. jan. 19. Központi felvételi Nagy Jánosné 

2013. jan.18. Félévi bizonyítvány kiosztása osztályfőnökök 

2013. jan. 22. Magyar Kultúra Napja osztályfőnökök 

2013.jan.30. Szülői értekezletek, munkaközösségi 

értekezlet 

osztályfőnökök, 

Csernák Jánosné 

Lovas Istvánné 

2013.febr.08. Farsangi - bál Nagy Jánosné 

osztályfőnökök 

2013. febr. 3.hét Tanulmányi versenyek beindítása külön 

beosztás alapján 

Csernák Jánosné 

Lovas Istvánné 

2013.febr. 20. Féléves tantestületi értekezlet Marton Ilona 

2013. március Színház látogatások osztályfőnökök 

2013. március Iskolahívogató nyílt nap az 1.o. szülőknek 

Óvoda – iskola IPR 

alsós tanítók 

2013. március 15. Községi és iskolai ünnepély Klauzné  K. Ágota 

2013. márc.28 –

ápr.02.-ig 

Tavaszi szünet  

2013. ápr. eleje Nyílt nap az iskolában Deák Ildikó 

2013. ápr. 18. Művészeti fesztivál-„Tavaszi szél vizet 

áraszt..” 

Csernák Jánosné, 

Lovas Istvánné 

rajztanárok, 

osztályfőnökök 

2013. ápr. közepe Körzeti környezetvédelmi verseny, Papír és 

pet-palack gyűjtés meghirdetése 

Klauz Dénes, Nagy 

Jánosné, Lovas Istvánné, 

szaktanárok 

2013. ápr. 4. hete Nevelési értekezlet,    Pedagógiai 

tevékenység írásos dokumentumai 

Marton Ilona 

2013..ápr. 22-26. Kakucsi Iskolai Napraforgó (KIN) –napk. Deák Ildikó,Csernák 

Jánosné, Lovas Istvánné 

2013. ápr. 17. Fogadóórák tanítók, tanárok 

2013. május 2.hete Papírgyűjtés, Körny-ész programok osztályfőnökök, DÖK, 

Nagy Jánosné 

2013. máj.-ápr. Körzeti „Ki mit tud?” és Körzeti „Karéj” 

Fesztivál 

szaktanárok, 

osztályfőnökök 

2013. május vége- 

június eleje 

Osztálykirándulások, fogadóórák hete osztályfőnökök 
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2012.máj.29. Országos kompetenciamérés (4.6.8. oszt.) Marton Ilona 

Deák Ildikó 

osztályfőnökök 

munkaközösség vezetők 

2013.jún. 03. Munkaközösségi értekezlet Csernák Jánosné 

Lovas Istvánné 

2013. jún. 2. hete Osztályozó értekezletek szaktanárok 

osztályfőnökök 

2013. jún.14. Utolsó tanítási nap  

2013. jún.15.  Tanévzáró és ballagási ünnepély Deák Ildikó 

osztályfőnökök 

2013. jún.19. .  Tanévzáró tantestületi értekezlet Marton Ilona 

2013. júl.1-26. Nyári napközi Deák Ildikó 

 
 

2012/2013. év SZMK tagjai 

 

1.osztály: 1. Vidra Zsoltné 

 2. Damné Farkas Andrea 

 3. Kovácsné Kósa Mónika 

 

2.osztály: 1. Fábián  Anett 

 2. Horváth Csilla 

 3. Zalaváriné Misák Éva 

 

3. osztály: 1.Gavló Jánosné 

 2. Varró Tamás Lászlóné 

 3. Nagy Henrietta 

 

4. osztály: 1. Szita Józsefné 

 2. Szeleczky Krisztina 

 3. Szőke Andrea 

 

5. osztály: 1. Zalaváriné Misák Éva 

 2. Gavló Mária 

 3. Pálinkás Ildikó 

 

6. osztály: 1. Fábián Anett 

 2. Lukatsikné Gál Magdolna Mónika 

 3. Varró Tamás Lászlóné 

 

7. osztály: 1. Mihály Erika 

 2. Spanyiel Tiborné 

 3. Szele Éva 

 

8. osztály: 1. Kocsis Istvánné 

 2. Szűcs Lászlóné 

 

 

 

 



61 

6./ Napirendi pont: Egyebek … 

 

Szalay István polgármester: 

 

Az előző önkormányzati ciklusban volt önkormányzati képviselőnk és falunk szülötte: 

Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész néhány éve Egerben él. 

 

Művészeti menedzsere, Teleki Klári, megkereséssel élt önkormányzatunk felé.  

Megírta nekünk, hogy Zoltán jelenleg „Trilógia a Nemzethez – Eger 1552-1553” című, három 

részből álló, nagyméretű olajfestmény megfestésén munkálkodik, az Egri Vár ostromának 

460. évfordulója tiszteletére. A Trilógia egységben és kronológiai sorrendben foglalja össze 

az Egri Vár ostromát és körülményeit. 

 

A továbbiakban részleteket idézünk Teleki Klári művészetpártoló/művészeti menedzser 

írásából:  

„Célja: mesélni szeretne a művész mindarról a hősiességről, helytállásról, hitről, 

bátorságról, kitartásról, amit a várvédők példáztak és hogy kik voltunk és mit tettünk mi 

Európáért. Emlékeztetni szeretne a dicsőséges egri várvédőkre és arra, amit tanulhatunk 

tőlük. Önzetlenséget - Hazaszeretetet - Önfeláldozást - egy nagy cél érdekében. 

 

A Trilógia témája: A három részből álló alkotás a magyarság történelmének egyik 

legjelentősebb tragédiáját, de egyben legnagyobb,  példaértékű dicsőségét foglalja össze, 3 

nagyméretű olaj-vászon műalkotás formájában.  

Az Egri Vár csatáját, legfényesebb"Csillagait", majd a későbbi Ferdinánd király előtti 

segítségkérést az Egri Várvédők megmaradt maroknyi vitézeinek részéről, melynek 

visszautasításával majd másfél évszázadra török kézre jutott Eger és az ország harmada is. 

Ide értve Budát is.  

 

Az első kép: "Csillagok születése" (2x4m, olaj-vászon)- az ostrom előtti hajnalt fogja 

ábrázolni, egészen pontosan azt a pillanatot, amikor az üzenet értékű koporsót felemelik a 

várfokára. A háttérben csak sejthetően az Eger környéki dombok sziluettje és az ott táborozó 

török sereg pislákoló fényei lesznek érzékeltetve. A távolban a hajnal első kis derengő 

vöröslése lesz látható. Ez éles kontrasztba fog helyeződni a kép előterében zajló néma 

energikus mozgás, így hozva létre a nézőben az ostrom előtti feszültség és félelemmel teli 

várakozásának izgalmát, melyben benne van a döntés is..."Immár életünk árán sem adjuk fel a 

várat'" A képen több ismerős alak fog szerepelni, többek között Dobó István is.  

A második kép: "Csillagok ragyogása" (3x6m, olaj-vászon)- magát az ostromot mutatja be 

drámai módon, annak minden tragédiájával és félelmével a várvédők hősies önfeláldozásával 

együtt. A magyarok 1552-es győzelme Eger váránál azzal a jelentőséggel is bírt, hogy ebben a 

században először sikerült megvédeni egy magyar  várat a török erőkkel szemben. Ezen 

munkájában ezt is szeretné sugallni a művész, hogy egyedülálló hősies tettet vittek véghez a 

vár védői.  

Harmadik kép: "Csillagok kiáltása" (2x4m, olaj-vászon) a befejező kép, a megjelölt időszak 

eseményeinek lezárását mutatja be, a kép tartalmát tekintve a jelenet 1553-ban játszódik 

Ferdinánd király színe előtt ahol a megmaradt Egri Várvédők maroknyi csoportja kérelemmel 

fordul Ferdinándhoz és segítségét kérik.” 

 

Az alkotások leleplezése: 2012. december 16-án, vasárnap 17 órakor lesz az egri Park 

Szállodában.      
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Az egri bemutatóra szeretettel hívják a képviselő-testületet, valamint Kakucs polgárait is. 

 

A hölgy a levelében megjegyezte, hogy támogatók nélkül ez a művészeti attrakció nem tudna 

létrejönni, s amennyiben az önkormányzat költségvetése megengedi, megköszönnék, ha 

csatlakoznánk a segítők táborához és szűkös lehetőségeinkhez mérten támogatnánk a Zoltánt 

bármilyen csekély összeggel, hogy meg tudjon születni ez a világhírnévre is számító 

képzőművészeti alkotás. 

Azt is írta a hölgy, hogy Eger után, a 2013 első felében Kakucson is be szeretnék mutatni a 

festményeket, melyhez kéri, hogy biztosítsunk lehetőséget. 

 

Én személy szerint javaslom, hogy legalább egy jelképes összeggel támogassuk Zoli 

munkáját. Egy ilyen nagyvolumenű mű létrehozása több millió forintba kerülhet.  

Kérem a képviselők véleményét.  

 

A Testület tagjai megtárgyalták a megkeresést. 

A támogatandó összegre vonatkozóan több javaslat érkezett, végül is egyetértettek 

abban, hogy a polgármester úr 100.000,-Ft-ot tesz fel szavazásra. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 6 tagja - 6 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2012. (10. 29.) Határozata: 

„Trilógia a Nemzethez” - Eger 1552-1553. című olajfestmény elkészítésének támogatása 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kakucsi-Csernák Zoltán 

festőművész részére a „Trilógia a Nemzethez” - Eger 1552-1553. című olajfestmény 

elkészítéséhez 100.000,-Ft támogatást biztosít. 

A Testület a fenti összeget a 2012. évi költségvetésben a folyószámlahitel-keret terhére - a 

támogatások között - elkülöníti. 

 

Felelős:           polgármester 

Határidő:       a pénzösszeg utalására: 2012. november 15. 

 

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

Tóth Istvánné képviselő: 

 

Prohászka Csaba képviselőtársunk életéről filmet készített a Dabas TV, mely múlt héten, 

pénteken este volt levetítve a Hivatal dísztermében. Sokan eljöttek megnézni a filmet, tele 

volt a terem. A műsor végén megkérdeztem Juhász Sándort, a TV vezetőjét, hogy mivel 

tartozunk. Azt mondta, hogy semmivel, de, ha az Önkormányzat támogatni tudná a Dabas 

TV-t, örülnének neki.  

A kérdés, hogy mivel tudnánk őket támogatni? 

 

Szalay István polgármester: 

 

Például azzal, hogy felkérjük őket, hogy vegyék fel, majd vetítsék le a Dabas TV-ben az 

adventi koncertet, s kifizetjük nekik a munkát. 

 

A képviselők egyetértettek a javaslattal. 



63 

 

Szalay István polgármester: 

 

Hörömpő István kérdezte tőlem, hogy tartsunk-e januárban böllérfesztivált, s ha igen, mikor 

legyen, s mennyivel tudná támogatni az önkormányzat? 

Mondtam neki, hogy mivel az idén is nagyon jól sikerült, s szerintem jövőre is várják az 

emberek, ezért mindenképpen meg kellene tartani.  

Abban maradtunk, hogy az időpontja: január harmadik hétvégéjén legyen. 

Az anyagiakkal kapcsolatban mondtam neki, hogy igaz, hogy nagy bajban vagyunk, de nem 

hiszem, hogy nem tudnánk rá valahogyan biztosítani ugyanannyi támogatást, mint az idei, 

vagyis 300 ezer forintot, valamint kb. 120 ezer forintot az elektromos hálózat kiépítéséért. 

 

Oláh József képviselő: 

 

Természetesen jövőre is meg kellene tartani a böllérfesztivált, de sokan azért nem mentek ki 

rá, mert drágának tartották az 1000,- Ft-os belépőjegyet.  

Szerintem a Társadalmi Bizottságnak le kellene ülnie Hörömpő Istvánnal megtárgyalni a 

részleteket. 

 

Marton Ilona képviselő: 

 

Azzal én is egyetértek, hogy magas volt az 1000,- Ft-os belépő. Ha levinnék a jegyek árát 

500,- Ft-ra, sokkal többen látogatnák a rendezvényt. 

A helyszínen láttam több idegen kocsit, akik, miután meglátták, hogy mennyi a belépő, 

visszafordultak a bejáratnál. 

 

A képviselők megtárgyalták a témát, s egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy 

jövőre is meg legyen tartva a böllérfesztivál, s az Önkormányzat az idei támogatás 

összegével járuljon hozzá, amit a Testület majd a 2013. évi költségvetésben elkülönít. 

 

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

 

Szalay István polgármester: 

 

A közelgő karácsonyi ünnepekre tekintettel megkeresett egy cég képviselője, hogy 

kedvezményes ajánlatot tennének díszvilágításra. Legalább 300 ezer forintért kellene 

rendelnünk tőlük árut.  

Arra való tekintettel, hogy az Önkormányzat rendelkezik a falu központjának 

villanyoszlopaira elegendő, hópelyhet idéző világítós lámpatesttel, nem javaslom, hogy ebben 

a nehéz anyagi helyzetben pénzt költsük további díszvilágításra. 

 

A képviselők a polgármester úr véleményével egyetértettek. 

 

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

 

Tóth Istvánné képviselő: 

 

November 9-én, pénteken, 18 órakor lesz a könyvtár ünnepélyes átadása. Szeretettel várok 

mindenkit. 
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Szalay István polgármester: 

 

Más napirendi pont nem lévén, megköszönöm mindenkinek az ülésen való részvételt és az 

ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

   

                 Szalay István     Farkasné Szabó Mária 

                 polgármester                                                  aljegyző 

 

 

 

      Marton Ilona                Oláh József   
  képviselő, hitelesítő                                       képviselő, hitelesítő 


