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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/33567-11/2014/IV 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 85. § (2) 

bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az 
intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete a hivatkozott jogszabályi rendelkezés 
figyelembevételével a 269/2013. (XI.07.) számú határozat 1. számú pontjában úgy döntött, 
hogy a fenntartásban lévő köznevelési intézményeket 2014-től tanévenként egy alkalommal, a 
tanévet követő október 31-ig szakmai beszámoló készítésére kötelezi. 
 
Az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények vezetői a 2013/2014. 
nevelési évre vonatkozó beszámolót az alábbi szempontok figyelembevételével a megadott 
határidőre elkészítették, és megküldték a Humánszolgáltatási Iroda részére. A benyújtott éves 
beszámolók a 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig terjedő nevelési év értékeléséről 
szólnak. 
 

Az elkészített beszámolók általános szempontjai: 
 

• az intézmény mérete, telephelyeinek száma, 
• az intézmény működési feltételei (személyi, tárgyi), 
• a tanév kiemelt feladatainak intézményi megvalósítása, 
• szakmai munkaközösség tevékenységének értékelése, 
• belső pedagógiai ellenőrzés eredményei, 
• az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (belső ellenőrzés, állami 

számvevőszéki ellenőrzés, valamint szakmai ellenőrzés alapján) az alapfeladat 
ellátásának összetettsége, kapacitás kihasználása a feladatrendszer tükrében,   

• intézményi szakmai, gazdálkodási célok és eredmények összevetése (előirányzatok 
betartása, problémafeltárás, megoldási javaslatok), 

• az intézmény, mint szolgáltató (az intézményi szolgáltatásokat igénybevevők 
véleménye, értékelése, az értékelés tükrében fejlesztési célkitűzések), 

• az intézmény, mint partner (a kialakított partneri kapcsolatok – társintézmények, 
egyéb önkormányzati, állami szervezetek, egyházi és civil szervezetek - értékelése, 
fejlesztési célkitűzések),  

• az intézmény szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése 
(helyzetértékelés, ellenőrzések tapasztalatai, szabályzatok megléte, jogszerűsége 
rendszeres felülvizsgálata), 

• intézményi pályázatok, pályázati pénzek felhasználása. 
 
 

Az intézményi szakmai beszámolóhoz minden óvodavezető csatolta a szakmai 
munkaközösség(ek) éves munkájának értékelését, valamint az Nkt. 70. § (2) bekezdés d) 
pontjában meghatározottak alapján a beszámoló elfogadásáról szóló nevelőtestületi 
jegyzőkönyvet is. 
 
 



 
A leadott beszámolókról megállapítható, hogy mindegyik áttekinthető, témakörönként 
részletesen tagolt, szövegesen, vagy táblázati elrendezésben megfogalmazott és az általános 
szempontokat tartalmazza. 
 
A beszámolók tartalmi jellemzőjeként elmondható, hogy megfelelő részletezettséggel teljes 
körű tájékoztatást nyújtanak az intézmény működési feltételeiről, a nevelési év kiemelt 
feladatainak intézményi megvalósításáról, adott nevelési év során végzett különböző 
intézményi feladatokról valamint az elért eredményekről. Jellemzően adatokra épülő 
elemzéseket, összegzéseket, előremutató további cél- és feladat meghatározásokat is tartalmaz 
a legtöbb dokumentum. 
 
Az intézmények beszámolói kapcsán felmerült problémák elhárítása, megoldása érdekében 
Polgármester Úr kérésének megfelelően szakmai egyeztetésre került sor 2014. november 12. 
napján. A szakmai egyeztetésen jelen volt, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Polgármestere, és a területért felelős Alpolgármester, a Hivatal részéről 
Aljegyző Urak, a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda irodavezetője, a 
Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezetője, a Humánszolgáltatási Iroda irodavezetője, a 
Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettese, valamint az óvodai munkaközösséget képviselve a 
Csudafa, az Epres, valamint a Kerekerdő Óvoda vezetője. 
 
A szakmai egyeztetésen az óvodák képviselői a beszámolókban leírt problémákról 
tájékoztatták a vezetést, valamint szorosabb és hatékonyabb együttműködést kértek a 
fenntartótól. A szakmai egyeztetést követően a szakmai kérések, illetve a felsorolt problémák 
megoldása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal vezetése megkezdte az egyeztetéseket és 
megtette a szükséges intézkedéseket. 
 
Az intézményi beszámolók eredetben megtekinthetők Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a beszámolók 
elfogadására. 
 
Budapest, 2014. november 17. 
 
 
 
         Zombory Miklós s.k. 

       alpolgármester 
 
Melléklet: 

 
1. számú: Csudafa Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
2. számú: Kicsi Bocs Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
3. számú: Méhecske Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
4. számú: Ugrifüles Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
5. számú: Epres Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
6. számú: Napfény Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
7. számú: Csicsergő Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
8. számú: Liliom Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
9. számú: Kerekerdő Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 

 
 
 
 

 



Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 
 
a) elfogadja a Csudafa Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
b) elfogadja a Kicsi Bocs Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
c) elfogadja a Méhecske Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
d) elfogadja az Ugrifüles Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
e) elfogadja az Epres Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
f) elfogadja a Napfény Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
g)  elfogadja a Csicsergő Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
h)  elfogadja a  Liliom Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 
 
i) elfogadja a Kerekerdő Óvoda 2013/2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 
9. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 
Határid ő: 2014. november 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
 


