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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 

 



Ügyiratszám: Kp/38181-1/2014/IV 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 1. § (2) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézmény vezetője a pedagógus-

továbbképzéshez kapcsolódó feladatok végrehajtására középtávú, öt évre szóló továbbképzési 

programot készít.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2012. szeptember 1-jén 

hatályba lépő rendelkezései alapján megváltozott a köznevelési intézmények tekintetében a 

továbbképzési program elfogadására, jóváhagyására vonatkozó szabályozás. Az Nkt. 70. § (2) 

bekezdés e) pontja értelmében a továbbképzési program elfogadásáról a nevelőtestület dönt, és azt az 

Nkt. 83. § (2) bekezdés g) pontja alapján a fenntartó hagyja jóvá.  

 

Az új eljárásrend bevezetését követően sor került a Korm. rendelet módosítására is, amely 2013. 

október 01. napi hatállyal lépett életbe. A Korm. rendelete tartalmazza azokat a követelményeket, 

melyek alapján tervezhető és szervezhető a pedagógusok továbbtanulási programja, továbbképzése és 

beiskolázási terve. 

 

A Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerint a továbbképzési időszak a program elfogadását követő év 

szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján 

fejeződik be. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy 

alkalommal kerülhet sor. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kerületi köznevelési intézmények vezetői 

elkészítették a 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programjukat és megküldték azokat 

jóváhagyásra a fenntartó részére. 

 

A beiskolázási terv készítésekor az intézmények vezetői előnyben részesítették azokat, 

 

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,  

- akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte, 

- akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek,  

- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

 

Az öt éves továbbképzési programokat, a beiskolázási tervet a közalkalmazotti tanács véleményének 

kikérése mellett az intézmények nevelőtestületei elfogadták. Az elkészült továbbképzési programok 

rendelkeznek a Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében kötelezően előírt részekkel, tartalmi 

szabályzókkal. A kerületi köznevelési intézmények jóváhagyásra benyújtott továbbképzési 

programjait az 1-9. számú mellékletek tartalmazzák.  

 

A Korm. Rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezései értelmében a fenntartó meghatározhatja azokat a 

szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást 

nyújt. 

  

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy az Önkormányzat által támogatandó képzések 

körét a 2015. szeptember 1 napjától - 2020. augusztus 31. napjáig szóló időszakra vonatkozóan az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

 az óvodavezető utánpótlás biztosításához szükséges közoktatás vezetői szakvizsga, 

 az önkormányzat kötelező feladatellátását segítő sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátásához igazodó fejlesztőpedagógus szakirány,  



 valamint tehetségfejlesztő szaktanácsadói szakirány, vagy drámapedagógia szakvizsga 

megszerzéséhez kapcsolódó képzések. 

 

Közoktatás vezetői szakvizsga:  

A képzés időtartama: 4 félév  

A képzés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Költségtérítés félévente: 135.000 - Ft (4 X 135.000 - Ft = 540.000 - Ft) 

 

Fejlesztőpedagógus szakirány:  

A képzési időtartama: 4 félév 

A képzés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vagy Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem 

Költségtérítés félévente: 160.000 - Ft (4 X 160.000 - Ft = 640.000 - Ft) 

 

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirány: 

A képzés időtartama: 4 félév 

Képzés helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Költségtérítés félévente: 140.000 - Ft (4 X 120.000- Ft = 480.000 – Ft) 

 

Drámapedagógia szakirány: 

A képzés időtartama: 4 félév 

Képzés helye: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Költségtérítés félévente: 135.000 - Ft (4 X 135.000- Ft = 540.000 – Ft) 

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke intézményenként évi 300.000 Ft.  
 

A javaslat alapján a kerületi fenntartású köznevelési intézmények összesített keretösszege 2015-től 

2020-ig évenként 2.700.000 Ft. 
 

Óvoda Fenntartói támogatás 

összege/Ft/év 

Támogatandó képzések köre 

Csudafa 300.000.- - közoktatás vezetői  

- szakvizsga, 

- fejlesztőpedagógus szakirány, 

- tehetségfejlesztő szaktanácsadói 

szakirány, 

- drámapedagógus szakirány. 

Csicsergő 300.000.- 

Epres 300.000.- 

Kicsi Bocs 300.000.- 

Kerekerdő 300.000.- 

Liliom 300.000.- 

Méhecske 300.000.- 

Napfény 300.000.- 

Ugrifüles 300.000.- 

Összesen: 2.700 000.- 
 

Az óvodák a 2015-2020 közötti nevelési évekre a fenti prioritások alapján tervezték meg a 

továbbképzéseket, melynek költségvetési fedezetét a jelen előterjesztés javaslata alapján a fenntartó 

biztosítaná. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2014. október 29.      

        dr. Bácskai János s.k. 

          polgármester  

       

Melléklet: 

 

1. számú: Csudafa Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

2. számú: Csicsergő Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

3. számú: Epres Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

4. számú: Kicsi Bocs Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

5. számú: Kerekerdő Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

6. számú: Liliom Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

7. számú: Méhecske Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

8. számú: Napfény Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 

9. számú: Ugrifüles Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1) 

 

a) jóváhagyja a Csudafa Óvoda  2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

b) jóváhagyja a Csicsergő Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

c) jóváhagyja az Epres Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programja az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

d) jóváhagyja a Kicsi Bocs Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját az 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

e) jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját az 

előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

f) jóváhagyja a Liliom Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját az 

előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

g) jóváhagyja a Méhecske Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját 

az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

h) jóváhagyja a  Napfény Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját 

az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 

 

i) jóváhagyja az Ugrifüles Óvoda 2015-2020. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programját az 

előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2014. november 6. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési 

intézmények továbbképzési programjait elfogadja és támogatja, egyúttal a Képviselő-testület felkéri a 

Polgármester Urat, hogy a 2015. évi költségvetés tervezésekor a köznevelési intézmények 

költségvetésbe a közoktatás vezetői szakvizsga, a fejlesztőpedagógus szakvizsga, a tehetségfejlesztő 

szaktanácsadói szakirány, a drámapedagógia szakvizsga képzések költségeinek támogatására az 

intézmények költségvetésének tervezésekor költségvetésben 2.700.000,- Ft-ot különítsen el.  

 

Határidő: a 2015. évi költségvetés  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) vállalja a 2015-2020. nevelési évekre vonatkozóan a továbbképzési programok támogatását öt éven 

keresztül, egyúttal felkéri a Polgármester Urat, hogy ezt a 2015. évet követő évek intézményi 

költségvetésében eredeti előirányzatként vegye figyelembe. 

 

Határidő: a 2015. évi költségvetést követő évek költségvetéseinek elfogadása  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 


