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Tárgy:  Javaslat a Telepi Óvoda dokumentumainak jóváhagyására 
 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Telepi Óvoda Értékelési szabályzatát, a Továbbképzési program és Beiskolázási tervét, 

valamint a Honvédelmi Intézkedési Tervét az intézmény a jogszabályi előírások alapján, a 

szabályozásnak megfelelő időben elkészítette, az alkalmazotti kör megvitatás után elfogadta. 

Az intézményvezető kéri a fenntartó jóváhagyását, elfogadását. Az Önkormányzat szmsz 

rendelete szerint a bizottság hatáskörébe tartozik a fenti dokumentumok jóváhagyása. 

 

1. A Budakalászi Telepi Óvoda Értékelési szabályzata az intézményben foglalkoztatott 

pedagógusok kompetencia-és teljesítmény alapú értékelési rendszerét, továbbá a 

közalkalmazotti munkakörökhöz kapcsolódó teljesítményértékelés szempontjait, valamint 

egyes, az Nkt. 8. mellékletében meghatározott illetménypótlékok differenciált mértékének 

megállapítására szolgáló szabályozás keretrendszerét tartalmazza a 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 65. § (1a) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXIII. törvény a 

közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) 85. § 3. bek. ah) c) ce) alapján. 

Az intézményértékelési-teljesítményértékelési szabályzat célja az pedagógus és az egyéb 

közalkalmazotti munkakörökhöz kapcsolódó illetményemelés és az illetménypótlékok 

teljesítményalapú differenciálásának megállapításával kapcsolatos, szakmailag megalapozott 

munkáltatói döntés elősegítése az intézményi és fenntartói elvárásoknak megfelelően.  

A pótlékok elosztása ebben a nevelési évben differenciálás nélkül került még felosztásra. A 

nevelőtestület novemberben fogadta el az Értékelési szabályzatot, a következő nevelési 

évben lehetővé válik a szabályzat alapján a teljesítményalapú differenciálás.  

 

2. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (2)-e és a pedagógus-

továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet alapján a 

Budakalászi Telepi Óvoda öt évre szóló Továbbképzési programja és a megvalósítás 

tervezéséhez szükséges Beiskolázási terve márciusban elkészült és azt a nevelőtestület 

elfogadta. 

A Továbbképzési program és a Beiskolázási terv az intézményben foglalkoztatott 

pedagógusok továbbképzési rendjének szakszerű és hatékony megtervezését és 

megszervezését biztosítja a Telepi Óvodában. 

 

3. A Budakalászi Telepi a Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. év CXIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján elkészítette Honvédelmi Intézkedési Tervét (HIT). 

A dokumentum a Budakalászi Telepi Óvoda honvédelmi felkészülését támogató, a 

honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 



intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a védelmi 

igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II.18.) Korm. alapján készítette 

el a HIT-et.  

A nevelőtestület a HIT-et a június 12-i alkalmazotti értekezletén elfogadta. Fenntartói 

jóváhagyás után június 30-ig el kell küldeni az EMMI-hez. 

Melléklet:  
1. Értékelési szabályzat 

2. Továbbképzési program és Beiskolázási terv 

3. Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Bizottság elé: 
 
 

1. Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület 

átruházott hatáskörében eljárva, a Budakalászi Telepi Óvoda Értékelési szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság elnöke, Intézményvezető 

 

 

2. Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület 

átruházott hatáskörében eljárva, a Budakalászi Telepi Óvoda Továbbképzési programját és a 

Beiskolázási tervét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság elnöke, Intézményvezető 

 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület 

átruházott hatáskörében eljárva, a Budakalászi Telepi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervét 

jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bizottság elnöke, Intézményvezető 

 

Budakalász, 2018. június 18. 

Major Ede 

bizottság elnöke 












































































































































































