
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

     Iktató szám: 71/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2021. november 11-ei ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2020/2021. nevelési évben 
végzett szakmai munkájáról  

 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette: Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 
2021. november 10. 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Molárovits s.k. 
 

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.  
 

 

 
 

 

 

 



 

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.  
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) pontja meghatározza, a 

munkaterv kötelező elemeit. A 2020/2021-es nevelési évre elfogadott munkaterv 

figyelembevételével készítették el beszámolójukat az Önkormányzat fenntartásában lévő 

köznevelési intézmények vezetői. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára (a továbbiakban: Humánszolgáltatási Iroda) benyújtott éves 

beszámolók a 2020. szeptember 1-jétől, 2021. augusztus 31-éig terjedő nevelési év értékeléséről 

szólnak. 
 

A leadott beszámolókról megállapítható, hogy mindegyik áttekinthető, témakörönként részletesen 

kifejtett, szövegesen és/vagy táblázati elrendezésben tagolt, valamint 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, az év során végzett különböző intézményi feladatokról, valamint az 

elért eredményekről. Adatokra épülő elemzéseket, összegzéseket, előremutató további cél- és feladat 

meghatározásokat is tartalmaz a legtöbb dokumentum. (2 -10. mellékletek.) Az intézményi 

beszámolók eredeti példányai megtekinthetők a Humánszolgáltatási Irodán. 
 

A Humánszolgáltatási Iroda a beérkezett beszámolókból összefoglaló tájékoztatást készített az 

Önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai munkájáról. (1. számú melléklet). 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a 2020/2021-es nevelési évre 

vonatkozó beszámolók elfogadására. 

 

 

Budapest, 2021. november 

 

     Tisztelettel: 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 



 

Határozati javaslat 

 

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

 

1) elfogadja a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 

2) elfogadja a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, 

3) elfogadja a Ferencvárosi Epres Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal 

4) elfogadja a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. 

5) elfogadja a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, 

6) elfogadja a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, 

7) elfogadja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 

8) elfogadja a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, 

9) elfogadja a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2020/2021-es nevelési évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolót az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


