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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. július 3-ai ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a 

házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Előterjesztő: Szalay István polgármester 

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Az előterjesztés tárgyalása nyilvános ülésen történik. 

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 14-ei ülésén, az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 

törvényerejű rendelet 15/A. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletet 

alkotott az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez 

kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról.  

 

Ezen rendeletünkben rögzítésre kerültek a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése esetén fizetendő díjtételek, valamint ezek 

engedélyezésének szabályai és feltételei, ennek keretében pedig a papíralapú anyakönyv külső 

helyszínen történő védelmére vonatkozó előírás.  

2014. március 15-ével hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

melynek IV. Családjogi könyve tartalmazza a házasságkötésre vonatkozó szabályokat, míg 

2014. július 1-jén hatályba lép az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Atv., valamint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 

szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 

Az Atv. 3. §-ában foglaltak alapján anyakönyv: az elektronikus anyakönyv és a papír alapú 

anyakönyv. A törvény hatálybalépését követően bekövetkezett vagy hatálybalépésekor az 

anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi eseményekre vonatkozó bejegyzéseket az 

elektronikus anyakönyvbe kell teljesíteni. 

Ezzel tehát 2014. július 1-jétől a megszűnik a papír alapú anyakönyvezés, a jelenlegi 

négyféle (születési, halotti, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati) anyakönyvet 

egyetlen, személyhez kötött nyilvántartás váltja fel. 

 

A törvény 96. §-ában felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy  

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait, 

b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 

önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

 

Jelenleg hatályos rendeletünk tartalmazza ugyan fenti szabályokat, de bevezető része az 1982. 

évi 17. törvényerejű rendeletre utal, mely 2014. július 1-jétől már nem hatályos. A 
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jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet 

módosítani a rendelet bevezető részét, ezért javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület 

számára egy új rendelet megalkotását a jelenlegi rendeletben foglalt rendelkezések 

megváltoztatása nélkül.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megvitatni, és az új 

rendeletet megalkotni szíveskedjen.  

 

Hatásvizsgálat 

 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelettervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbi tájékoztatást adom 

az előzetes hatásvizsgálatról: 

 

Társadalmi hatás: Az anyakönyvi szolgáltatások hivatali időben és hivatali helyiségben, 

valamint helyi lakosok részére hivatali időn kívül is, továbbra is díjmentesek, ebben változás 

nincs. Az esküvők többsége munkaidőn túlra, leginkább szombat délutánra esik, amikor is az 

anyakönyvvezetőnek és a helyiségnek is az igénylők rendelkezésére kell állnia, aminek 

viszont költsége van. Emiatt tartalmaz a rendelet a munkaidőn túli esemény lebonyolításának 

biztosításáért díjfizetési kötelezettséget.  

A munkaidőn túli, külső helyiségben végzett szolgáltatás eddig nem volt jellemző, viszont a 

későbbiekben az ezt igénylők tisztában lesznek a díjfizetési kötelezettséggel és ennek 

függvényében döntenek e szolgáltatás mellett.  

 

Gazdasági, költségvetési hatás: Az elmúlt 5 év átlagában évente 10 házasságkötés volt 

Kakucson.  

A házasságkötési eljárásnál felmerült dologi kiadások: az emléklap, anyakönyvi okirat 

nyomdai költsége, a helyiség rendbetétele: takarítás, a helyiség átrendezése, szerény díszítése, 

gépi zenei szolgáltatás.  

Bérköltség: az anyakönyvvezető díjazása. 

 

Környezeti, egészségi következménye: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek a külső helyszínen 

tartandó házasságkötések létesítése tekintetében növekednének az egyedi engedélyezési 

eljárás lefolytatása miatt, de várhatóan ez továbbra sem lesz számottevő. 

 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:   

Az Atv. kötelezővé tette, hogy helyi rendeletben meg kell határozni a szolgáltatási díjakat, 

továbbá az anyakönyvvezetőnek a munkaidőn túli és helyiségen kívül végzett 

közreműködésért járó díjat.  

 

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

 

RENDELET-TERVEZET 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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…/2014. (…….) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról   

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya Kakucs község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, 

egyéb anyakönyvi eseményekre és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe 

vevőkre terjed ki.  

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § A rendelet alkalmazásában:  

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, 

b) egyéb anyakönyvi esemény: névadó, állampolgársági eskütétel, 

c) hivatali helyiség: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozóterme, 2366 Kakucs, Fő 

utca 20., továbbá - ha ez a helyiség  az Önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető 

igénybe - a jegyző által kijelölt helyiség, 

d) külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül - Kakucs közigazgatási területén belül - tartott 

házasságkötés helyszíne, 

e)  hivatali munkaidő: hétfőn 8.00 órától 18.00 óráig, keddtől csütörtökig 8.00 órától 16.00 

óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig, 

f) alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben és hivatali munkaidő alatt 

a házasságkötés szertartásának jogszabályban rögzített eljárása, 

g) többletszolgáltatás:  

ga) munkaidőn túli 

gb) hivatali helyiségen kívüli 

gc) munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötési szertartás jogszabályban rögzített eljárása, 

h) Önkormányzat: Kakucs Község Önkormányzata,  

i) Képviselő-testület: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  

j) Hivatal: Kakucsi Polgármesteri Hivatal,  

k) munkaszüneti nap: az Atv. 3. § i) pontjában meghatározott időpontok, 

l) Atv.: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

m) Atvr.: Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 

19.) KIM rendelet. 

 

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő 

házasságkötés és egyéb anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 

 

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés - az Atv.-ben foglalt feltételek 

teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem 

csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.  

(2) Házasságkötés - az Atv.-ben meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali 

munkaidőn túl pénteki napon 14.00 órától 19.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 19.00 

óráig terjedő időszakban engedélyezhető.  

(3) Az anyakönyvvezető – az ügyfelek kívánságának figyelembe vételével, illetve a 

Képviselő-testület tárgyévi rendezvénytervében foglaltakra tekintettel – tűzi ki a 

házasságkötés napját és óráját. 
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(4) A hivatali munkaidőn túl vagy a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az erre történő 

bejelentkezéskor.  

(5) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt. 

 

4. A házasságkötés miatti szolgáltatásért fizetendő díjak 

 

4. § (1) Az Önkormányzat a hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés 

lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.  

(2) A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításáért  

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 0 Ft  

b) nem helybeli lakosok esetén: 12.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.  

(3) A hivatali munkaidőn belüli, de a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolításáért  

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 8.000 Ft + ÁFA 

b) nem helybeli lakosok esetén: 16.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.  

(4) A hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolításáért  

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 12.000 Ft + ÁFA 

b) nem helybeli lakosok esetén: 20.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.  

(5) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt 

kerül sor, a házasulók a (3) és (4) bekezdésben foglalt díjak 50%-át kötelesek megfizetni. 

Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló 

mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az 

anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását 

kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek. 

 

5. A házasságkötések lebonyolításáért járó díjazás 

 

5. § (1) Az anyakönyvi többletszolgáltatás lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető 

írásban köteles nyilatkozni, hogy a házasságkötések során végzett munka ellentételezéseként 

szabadidő kiadását vagy díjazást igényel-e.  

(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, 

házasságkötésenként bruttó 6.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére 

az Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.  

(3) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történő házasságkötés, 

illetőleg egyéb anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg. 

(4) Az egyéb anyakönyvi eseményt lehetőleg hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben 

kell lebonyolítani. Az anyakönyvvezetőt a többletszolgáltatásban végzett egyéb anyakönyvi 

esemény lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg. 

(5) Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés bruttó 20.000 Ft. 

 

6. Szolgáltatási díj megfizetése 

 

6. § (1) A rendelet 4. §-ában meghatározott szolgáltatási díjak megfizetése Kakucs Község 

Önkormányzata fizetési számlájára történő készpénz-átutalási megbízással, vagy az 

Önkormányzat házipénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető. A készpénz-átutalási 

megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „Anyakönyvi díj” megjelölést.  
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(2) A szolgáltatási díjnak készpénzben történő befizetését vagy átutalási megbízással való 

teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé 

igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőzően 8 nappal kell teljesíteni. 

(3) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az 

Önkormányzat hibájából meghiúsul. 

(4) A házasságkötés elmaradása esetén, amennyiben azt az eseményt megelőző 3 napon belül 

az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a befizetett díj 15 napon belül a befizető részére 

visszatérítésre kerül. 

7. Záró rendelkezések 

 

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet. 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Atv. és az Atvr. vonatkozó rendelkezései 

az irányadók. 

(4) E rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő 

kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős. 

(5) Ezen rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben és a 

www.kakucs.hu weboldalon. 

  

 Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a …./2014. (VII. ….) önkormányzati rendelethez  

 

http://www.kakucs.hu/
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Kérelem 

hivatali munkaidőn kívül / hivatali helyen kívül történő 

házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez 
 

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének engedélyezését az alábbi helyen és időben:  

Neve:............................................................................................................................................. 

Szül.hely, idő:............................................................................................................................... 

Lakcíme:....................................................................................................................................... 

Telefonszáma:............................................................................................................................... 

Neve:............................................................................................................................................ 

Szül.hely, idő:.............................................................................................................................. 

Lakcíme:...................................................................................................................................... 

Telefonszáma:.............................................................................................................................. 

A házasságkötés időpontja:  
201... év ….............................hó.....................nap.............óra...........perc  

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: Kakucs, ………………………………………………. 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha:  

- a tanúk - és ha szükséges, - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 

biztosítjuk,  

- gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről,  

- gondoskodunk az anyakönyvi okiratok helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.  

Várható létszám: ….............. fő  

Tudomásul vesszük, hogy a szolgáltatás díja összesen: …………………Ft, melyet legkésőbb 

az eseményt megelőzően 8 nappal Kakucs Község Önkormányzata javára kell teljesítenünk!  

 

Egyéb információk a szertartást végző anyakönyvvezető részére:  

…...................................................................................................................................................  

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Kakucs, 201....... év …............................hó ….........nap  

 

 

…..................................  …...................................   …....................................  

kérelmező    kérelmező     anyakönyvvezető 

 

Anyakönyvvezetői nyilatkozat (A releváns rész aláhúzandó / kitöltendő.)  

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését  

- javaslom /  

- nem javaslom, mert ………………………………….……………………………………...  

A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezését  

- javaslom /  

- nem javaslom, mert…………………………………….……………………………………...  

Engedélyezés esetén:  

- szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.  

 

………………………………………. 

közreműködő anyakönyvvezető  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2014. július 3-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolója a 2013/14. nevelési évről 

Előterjeszti:   Szalay István polgármester 

Készítette:   Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A mellékelt dokumentum alapján a Kakucsi Kökörcsin Óvoda vezetője megküldte 

Önkormányzatunk részére a 2013/14. nevelési évről készített beszámolót. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda beszámolóját megvitatni és a határozati 

javaslat alapján annak elfogadásáról a döntést meghozni szíveskedjék. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2014. (……….) Határozata: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolójának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja a Kakucsi Kökörcsin Óvoda által a 2013/14-es nevelési évről készített 

beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A ..../2014. (.........) Határozat melléklete: 
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Kakucsi Kökörcsin Óvoda 
2366 Kakucs, Székesi út 3. 

 

 

 
 

 

Beszámoló a 2013/2014. évi nevelési évről 
 

 

Intézmény OM- azonosítója: 
032999 

Intézményvezető: 

 

Spanyielné Elek Györgyi 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

 

Ph. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportok alakulása szeptember elsejétől 
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Hivatalosan is 4 csoportossá vált óvodánk. 

 

Katica vegyes csoport: 19 fő kiscsoportos és 6 fő középsős korú gyermek, összesen 25 fő. 

Csiga csoport: 25 fő kiscsoportos korú gyermek. 

Pillangó vegyes csoport: 20 fő középsős és 9 fő nagycsoportos korú gyermek, összesen 29 fő. 

Süni csoport: 32 fő nagycsoportos korú gyermek.  

 

 

Személyi feltételek alakulása 

 

Létszámkeretünk: 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő takarító.  

 

A pedagógiai munkát segítők létszáma megfelel a 4 csoportos előírásnak. A pedagógus 

létszámkeret elmarad az előírt létszámtól, de lényeges javulás történt az előző évhez képest. 

Egy csoportban nem tudtuk megoldani a 2 óra átfedési időt. A vezető a heti 10 óra helyett 16 

órát töltött csoportban. A helyettes a heti 24 óra helyett 30 órát töltött csoportban.  

 

Áprilistól a gyesen lévő óvónő (Roskóné Erős Mária) újra munkába állt, de ténylegesen csak 

július 14.-től dolgozik, addig szabadságát tölti. 

 

1. számú melléklet: Munkaidő beosztás. 

 

A gyermekek fejlesztését 1 fő logopédus, 1 fő fejlesztőpedagógus látja el.  

Logopédus: Balázs Györgyné. 

A fejlesztőpedagógus: Csongrádiné Démusz Amanda Nikolett februártól félállásban dolgozik 

az intézményben.  

 

Az év folyamán 1 gyermek ellátására utazópedagógus (szurdopedagógus) segítségét vettük 

igénybe, aki a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének munkatársa. 

 

Az óvoda nyitva tartása 

 

Év közben, szorgalmi időben, az óvoda nyitva volt. Ez alól az új év első két napja volt kivétel, 

amikor nem igényelték a szülők az ellátást. Őszi, tavaszi szünetben csökkentett létszámmal, 

de nyitva volt az óvoda.  

 

A nevelés nélküli munkanapokból 4 napot használtunk fel, melyen értekezletet tartottunk.  

 

A nyári szünetben 2 hétre zárunk be: július 28.-tól, augusztus 8-ig. Nagyon nehéz kiadni a 

szabadságokat a dolgozóknak a szorgalmi időn kívül. Az idei nyáron az óvoda bővítése és 

festése egyszerre zajlik, így ha a munkák úgy igénylik, nagyon lecsökkentjük a 

gyermeklétszámot, hogy szeptember 1.-re minden munka befejeződjön. 

 

Tárgyi feltételek alakulása 

 

Tárgyi feltételeink 90%-ban megfelelnek a törvény által előírtaknak. Hiányosságok a játékok 

elhasználódásából adódtak, amit nem mindig tudunk év közben pótolni.  

Az év folyamán nagyobb kiadásaink a fejlesztő játékok terén mutatkoztak. Igyekeztünk a 

fejlesztőpedagógusoknak minden eszközt beszerezni. Óvodai pénzből biztosítottuk a 

logopédiai könyveket a rászorulóknak.  

Udvari játékaink fejlesztésre szorulnak. Mivel az óvoda bővítésével a játszóudvarunkat is 

felújítják, így év közben ezeket nem javítottuk.  
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Felújítottuk viszont az óriásugrálónkat, új kerekeket kaptak a rollerek, motorok.  

Nagyobb anyagi kiadás volt a fedett terület áttelepítése, melyet az építést kivitelező cég 

végzett, viszont a faanyag felújítását óvodai és szülői pénzből kiviteleztük. 

 

Folyamatosan cseréltük év közben az elhasználódott edényeket, tisztasági szereket.  

Szerencsére az óvoda költségvetése biztosította az anyagi fedezetet a kiadásokhoz. 

 

Gyermeklétszám alakulása 

 

Az októberi statisztika alapján 98 gyermekünk volt. 

2014. augusztus 31.-ig ez a létszám 110 főre emelkedett. Év közben sokan választották 

óvodánkat a környező településekről is. 

 

Egyre magasabb a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 36 gyermek (100% étkezési 

kedvezmény). 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 14 gyermek. 

Hátrányos helyzetű: 2 gyermek. 

50%-os térítési kedvezményben részesül: 19 gyermek. Ebből 15 fő nagycsaládos, 4 fő vezetői 

engedéllyel fizet 50%-os térítési díjat. 

 

Tankötelessé vált 39 gyermek. Tanulmányait 37 fő kezdi meg szeptember elsején. Két 

gyermek marad további egy évet az óvodában. 

 

Fejlesztőink 

Heti 8 órában logopédus segíti a munkánkat és végzi a rászoruló gyermekek fejlesztését. 

Sajnos a logopédus által itt töltött idő kevésnek bizonyult az elmúlt évben. 

 

2. számú melléklet: Logopédiai minősítés. 

 

Heti 11 órában fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyermekekkel, aki már fél állásban az óvoda 

alkalmazottja. Szeretnénk, ha a jövőben teljes munkaidejét nálunk töltené, mivel egyre 

nagyobb az igény erre a szolgáltatásra. 

Ebben az évben elsősorban a nagycsoportos gyermekek iskolára való felkészítésében segítette 

az óvónő munkáját. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye alapján 

végezte a fejlesztéseket a gyermekeknél. 17 gyermek járt heti rendszerességgel TSMT 

alapozó tornára. Közülük 15-en kezdik meg ősszel tanulmányaikat. 

Igény lenne már kiscsoportos gyermekek fejlesztésére is. Bízom benne, hogy rövid időn belül 

kedvező választ kapunk fejlesztőnktől. A 2014/15. nevelési évben még nem vállalta a teljes 

állást, mivel szerződésben áll a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli 

Tagintézményével. 

 

1 gyermek hallássérült SNI, így utazópedagógus foglalkozott vele. Szakvéleménye alapján 

heti 4 óra fejlesztésre szorul, ebből 2 óra beszéd és 2 óra hallásfejlesztés.  

 

Szolgáltatások 

 

Szolgáltatásainkat a szülők igényeihez igazítjuk. 

Nagy- és középsős korú gyermekeknek úszásoktatást szerveztünk a helyi uszodában. 8 

gyermek vette igénybe. Vezetői álmom, hogy megvalósuljon a nagycsoportos gyermekek heti 

egyszeri úszásoktatása. Ehhez a fenntartó segítségére lenne szükség. 

Nagyon kedvelt a gyermekek között a lovaglás. 34 gyermek vette igénybe az év folyamán. 
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Zenéstornára 26 fő járt. Sajnos az oktató betegsége miatt március óta megszűnt ez a 

szolgáltatás. Reméljük, szeptemberben újraindul, mivel tartásjavító torna is volt egyben. 

 

Új szolgáltatás volt a téli hónapokban induló karate oktatás, mely rendkívül fejlesztő hatású 

volt a magatartászavaros, túlmozgásos gyermekekre. 

 

Ezeket a szolgáltatásokat a délutáni, illetve az úszást a reggeli órákban végezték az oktatók. 

Minden foglalkozás önköltséges, a szülők fizetik az oktatókat. 

 

Kulturális rendezvényeink 

 

Programjainkat úgy szerveztük, hogy azon minden gyermek részt vehessen. Részben 

önerőből, részben SZMK pénzből fedeztük a költségeket. 

 

Részt vettünk a község programjain, mindig képviselte valamelyik csoport óvodánkat. 

A szülőket valamennyi programunkba bevontuk. Szerencsések vagyunk, mivel mindenben 

számíthatunk a segítségükre. 

 

3. számú melléklet: Programjainkat az éves munkaterv alapján valósítottuk meg. 

 

Nevelő munkánk 

 

A Helyi Óvodai Pedagógiai Programnak megfelelően végeztük munkánkat az év folyamán. 

Nagy hangsúlyt fektettünk gyermekeink neveltségi szintjének növelésére. Különös tekintettel 

a családi szokásokra, az eltérő kultúrákra és ennek megfelelően a gyermekek egyéni 

szükségleteire, fejlesztésére.  

Mivel elsősorban nevelési intézmény vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy az óvodában töltött 3 

év alatt a gyerekek megtanulják a társadalmi együttélés szabályait, a közösségi szokásokat, az 

érintkezési szabályokat. Nagy gondot fordítunk a szokások kialakítására, rögzítésére.  

Ez mellett az iskolára való felkészítés is fő feladata az óvodának. Ebben fejlesztőink is 

segítségünkre vannak. 

 

A gyermek elsődleges szükséglete ebben a korban a játék. Ennek megfelelően fejlesztettük 

játékukat az év folyamán. Minden korcsoportnak megvan a jellemző játéka.  

A kicsiket először megtanítjuk együttjátszani, pár percig nyugodtan ülni, odafigyelni a másik 

gyermekre. Fontos az asztali és a szőnyegen való játék kialakítása. Ők még sokat rohannak, 

mindent meg akarnak ismerni. Ezt a felületes játékot kell továbbfejlesztenünk a 3-4 

éveseknél. 

 

A középsősök (5 évesek) már igénylik a szerepjátékokat. A lányok szeretnek a 

babakonyhában, babaszobában tevékenykedni. A fiúk ebben a korban az autókkal játszanak 

szívesen, autópályát építenek. Ezért ezeket a játékokat szereztük be. Figyeltünk rá, hogy egy-

egy játék összeépíthető, bővíthető legyen. 

 

A nagycsoportosok (6-7 évesek) játékigénye már eltér a többi gyermekétől. Az asztalnál való 

kézműves játékok kötötték le a lányokat leginkább. A fiúknak a szabályjátékokat kell 

elsajátítaniuk. A közlekedési játék és a társasjáték a kedvence a hatéves korosztálynak. 

Mindezt megpróbáltuk családias légkörben véghez vinni. Az otthon hangulata, melegsége 

tekint vissza a gyermekekre a falakról, munkákról, dolgozókról. Pedagógusaink és dajkáink 

különösen érzékenyek a családias légkör kialakítására és fenntartására. A szülők is partnerek 

voltak ezen törekvéseinkben.   

Pedagógusaink önképzése 
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A munkatervünknek megfelelően egész évben hospitáltunk, megismertük egymás munkáját. 

Jó szándékú kritikával próbáltunk egymásnak segíteni. Minden csoportban volt nyílt nap, ahol 

nem csak a dolgozók, hanem a szülők is megismerték az óvónők munkáját. 

Ebben a tanévben Zöldiné Bárdos Brigitta teljesítményértékelést készítettük el, így egy 

kollégánk teljesítményértékelése van még hátra. A többi pedagógus értékelése folyamatos. 

 

Az idei évben 3 kolléganő kezdte meg a 120 kreditpont gyűjtését. 

 

Adamicza Zoltánné 30 órás továbbképzésen vett részt: Cselekvő, felfedező tevékenység 

szervezésének módszertana az óvodában. 

 

Prohászka Csabáné 30 órás továbbképzésen vett részt: Mérés-értékelési alapismeretek az 

óvodában. 

 

Nagy Henrietta 7 órás továbbképzésen vett részt: A gyermek mindenek felett álló érdekében – 

Fejlődési rendellenességgel élő gyermekek az óvodában. 

 

A következő tanévben ezeken a területeken folytatják önképzésüket. 

 

Nyári feladataink 

 

A nyári életet pancsolással, trambulinozással színesítjük. A tornaszobában alszunk, mivel ez a 

leghűvösebb terem, ez a legcsendesebb helység az építkezés miatt, valamint a 

szabadságolások miatt kevesebb a dolgozó (összevont alvás). 

 

Az óvoda bővítése egész nyáron zajlik, ehhez még az udvari játékok telepítése is társul 

júliusban, így többször fogunk az óvoda melletti sportpályán játszani a gyermekekkel, 

valamint többször indulunk el sétálni a közeli utcákba, parkba.  

 

Az új óvodások szüleinek már megtartottuk az ismerkedő szülői értekezletet, melyen a leendő 

kiscsoportos óvónő és a vezető vett részt. 

 

A májusi Családi napunk elmaradt az építkezés miatt, így augusztus végén, szeptember elején, 

amikor már rendben lesz az óvoda és az udvar, mindenképpen pótolni fogjuk. 

 

A takarítási szünetben a szülők segítségét fogjuk kérni, hogy zökkenőmentesen tudjunk 

kezdeni szeptember elsején. 

 

Úgy gondolom nagyon eredményes nevelési évet zártunk. Ebben a szülők, dolgozók és a 

fenntartó is partnerünk volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2013/14. évi 

beszámolóját hagyja jóvá. 

 

Kakucs, 2014. 06. 24. 

 

……………………………….. 

    

                                                                                                                   óvodavezető 

 

 

1. számú melléklet: Munkaidő nyilvántartás 
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 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Éva 8:30-15:30 

 

Lívia 

8-15 

 

Kata 

7:30-12:30 

 

Lívia 

8- 15:30 

 

Györgyi 

6:30-12 

 

Kata 

Mariann 8-15 

 

Györgyi 

6:30-12 

 

Györgyi 

8:30-15:30 

 

Noémi 

6:30-12 

 

Kata 

8:30-15:30 

 

Noémi 

Brigi 7:30- 12:30 

 

Kata 

8:30-16 

 

Noémi 

6:30-14:30 

 

Györgyi 

8-12:30 

 

Lívia 

8-15 

 

Györgyi 

Heni 8:30-16 

 

Noémi 

7:30-12:30 

 

Lívia 

8-15 

 

Kata 

7:30-15 

 

Noémi 

7:30-12:30 

 

Lívia 

Lívia  

8-13 

 

 

 

10-17 

 

9-16 

 

10-17 

 

10-16 

Kata  

10-17 

 

8-13 

 

10-17 

 

9-16 

 

11-17 

Noémi  

8-14:30 

 

(8-16) 

 

8-14:30 

 

8:30-15 

 

8-14:30 

 

8-14 

Györgyi  

6:30-12 

katica: 

6:30-10:30 

 

8:30-15:30 

katica: 

9:30-15:30 

 

8:30-12:30 

 

8:30-15 

 

8-12 

 

 

 

 

 

 

 

6:30-15 

 

8-15:30 

 

8-16 

 

8:30-16:30 
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Rózsika 

 

Betti 

 

Erika 

 

Evelin 

 

Erika 

 

Evelin 

 

Rózsika 

 

Betti 

 

Betti 

 

Erika 

 

Evelin 

 

Rózsika 

 

Evelin 

 

Rózsika 

 

Betti 

 

Erika 

 

Éva 

9:10-17:30 

 

9:30-17:50 

  

 

 

2. számú melléklet: Logopédiai minősítés 

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Ceglédi Tankerület Dabasi Tagintézmény 

2370 Dabas, Szent István u. 35.  

 

Logopédiai minősítés 

2013/14 

 

Beszédük tünetmentessé vált:     nagycsoportos óvodások 

1. Kohan Márton          

2. Erdősi Petra  

3. Pál Réka 

4.  Kószó Anna 

5. Kiss Ádám 

6. Svébis Boglárka 

7. Kemenczei Vanda 

8. Sinkó Veronika 

9. Németh Bendegúz 

10. Dinnyés László 

11. Baranyi Domán 

12. Baranyi Kerubina 

13. Czeglédi Emese 

14. Juhász- Hegyi Zalán 

15. Rosta László 

 

Beszédük lényegesen javult:  

1. Nedeczki Leila     nagycsoportos óvodások 
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2. Jilk Jázmin 

3. Hajas Levente 

 

Beszédük részben javult: 

1. Kardos Kevin      kiscsoportos óvodás 

2. Matyi Kriszti      középső csoportos óvodás 

3. Kala Milán       középső csoportos óvodás 

4. Hajdú Vanda      nagycsoportos óvodás 

5. Kázsmér Domonkos     nagycsoportos óvodás 

6. Rupa József       nagycsoportos óvodás 

7. Berki Bence      nagycsoportos óvodás 

8. Helyes Erik       nagycsoportos óvodás 

9. Sántha László      nagycsoportos óvodás 

10. Kiss Virág       nagycsoportos óvodás 

 

Beszédhibája nem javult:  

1. Radics Levente      középső csoportos óvodás 

 

Kakucs, 2014. 06. 11.  

 

Óvodavezető         logopédus 

3. számú melléklet: Hagyományos programjaink 

 
 

Október 04. 

 

Feladat ajánlás 

 

 

 

Jelszónk: 

Állatok világnapja 

 

Vadon élő állatok, bogarak megismerése, 

hasznuk, fontosságuk. 

Állatkerti kirándulás. 

 

Ne félj a bogaraktól, rovaroktól, ismerd meg 

őket! 

December 19. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

 

Jelszónk: 

Madárkarácsony 

 

Madárkalács készítése, elhelyezése a 

kiválasztott fára. 

Madáretetők kihelyezése, felkötése. 

 

Védd az állatokat, gondoskodj róluk! 

Március 22. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

 

Jelszónk: 

A víz világnapja 

 

A víz fontosságának tudatosítása. Élhetünk-e 

víz nélkül? 

Takarékoskodjunk a vízzel! 

 

Vigyázz a patakok, folyók, tavak, vizek 

tisztaságára! 

Április 22. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

 

A föld napja 

 

Szép környezet kialakítása, virágok, bokrok, 

facsemeték ültetése. Értékeink megóvása. 

 

Szeresd a fákat, virágokat! 
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Jelszónk: 

. 

Soha ne tépd a vadvirágot, ne törd a fákat, 

bokrokat! 

Válassz egy fát, vigyázz rá, gondozd! 

Május 18. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

 

Madarak és fák napja 

 

Látogatás az ócsai madárvár házába. 

 

Ne bántsd a madarakat és más állatfajtákat! 

Június 05. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

 

Környezetvédelmi világnap 

 

Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba. 

 

Becsüld a jó levegőt, védd a természetet és a 

környezeted értékeit, vigyázz tisztaságára! 

 

Szokások, hagyományok, rendezvények Jelképek, programok 

Őszi játszónap Ugráló vár 

Családi szüreti mulatság Must készítése, zsíros kenyér, lufi hajtogatás 

Adventi készülődés Adventi koszorú, naptár készítése 

Zenés előadó  

Mikulás ünnepség megszervezése a  

bölcsődéseknek 

Ajándékkészítés, dalok, versek 

Óvodai Mikulás ünnepség Mese előadás az óvoda dolgozóinak 

részvételével 

Luca nap Búzaültetés, kalendárium készítése 

Karácsonyi készülődés Fenyőfa díszítése az udvaron, karácsonyi dalok 

éneklése 

Mese előadás  

Farsangi mulatság Kiszebáb készítése, jelmezes felvonulás 

Nyílt napok szervezése leendő óvodásainknak Ringató, játszóház, ugráló vár, betekintés az 

óvodai csoportokba 

Március 15. Zászlók, kokárdák készítése, elhelyezése, az 

emlékműnél 

Húsvét Tojásfestés, locsolkodás 

Nyílt napok A szülők betekintése a csoportok életébe 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült 

 

Időpontja: 2014. 06. 23. 

 

Esemény: Nevelőtestületi tanácskozás 

 

1. Téma: A 2013-2014. nevelési évről készített beszámoló ismertetése, elfogadása. 

2. Aktuális információk és felvetések. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (Jelenléti ív csatolva) 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Noémi 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Nagy Henrietta 
 

Határozat: 

 

89/2014. (06.23.) sz. határozatával a nevelőtestület a 2013/2014. nevelési év beszámolóját 

elfogadta. 

(igen:8      nem:0       tartózkodó:0 száma) 

 

 

Ph. 

Kakucs, 2014. 06. 23. 

       

……………………   ……………………  …………………………… 

 Nagy Noémi     Nagy Henrietta   Spanyielné Elek Györgyi 

jegyzőkönyv vezető    jegyzőkönyv hitelesítő  óvodavezető 

                                                                                                                       

A nevelési értekezleten jelen vannak: 

Adamicza Zoltánné 

Czakó Lívia Valéria 

Greman Lászlóné 

Nagy Henrietta 

Nagy Noémi 

Prohászka Csabáné 

Roskóné Erős Mária 

Spanyielné Elek Györgyi 

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

 

Szülői nyilatkozat: 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda 2013/14. nevelési év beszámolóját az intézmény Szülői 

Munkaközössége elfogadásra javasolja. 

 

Kakucs, 2014. 06. 24. 

…………………………….. 

                                                                                                               Varróné Elek Anita 

                                                                                                                              SZMK elnök 

 


