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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. április 5-én megtartott üléséről. 

 

5/2018. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2018. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy a 

mellékletben meghatározott térítési díjak legyenek rendeletbe foglalva. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018. 

áprilisi testületi ülése 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

             dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

             Fábián Béláné intézményvezető 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2018. április 6.  

 

 

      

 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
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1. sz. Melléklet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz: 75-1 /2018.  

     

  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9700 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

A 4/2015.(II.26.) ÖKT. számú rendelet 6. számú melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési 

díját. 

 

A fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-ig kell megállapítani. 

 

Intézményünk a Szt. 115. § (1) – től (8) – ig bekezdése alapján a pénzügyi iroda 

munkatársával együttesen elvégezte az intézményi térítési díjak kiszámítását. 

A csatolt számítások alapján javasoljuk a 2018. évi intézményi és személyi 

térítési díjak meghatározását. 

A számításokhoz felhasznált költségvetési adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájának munkatársa, Váradi Ferencné bocsátotta intézményünk rendelkezésére.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testület által elfogadott rendeletet 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásával, mint az intézmény 

fenntartójával is kérjük jóváhagyatni. 

 

Szentgotthárd, 2018. március 14. 

     Tisztelettel:  

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető  

 

2018. év 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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1. Étkeztetés  

 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1470 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 810 Ft/nap/adag→Ebéd: 660 Ft 

               Szállítási díj: 150 Ft 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1300 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 660 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 

Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         -  

32000 

78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 32001 - 

42750 

275,59 74,41 350 7,87 2,13 10 

4. 42751 - 

57000 

370,08 99,92 470 39,37 10,63 50 

5. 57001 - 

71250 

433,07 116,93 550 63,00 17,00 80 

6.  71251 - 

85500 

472,44 127,56 600 86,62 23,38 110 

7.  85501 - 519,69 140,31 660 118,11 31,89 150 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1        -  32000 78,74 21,26 100 

3. 32001 - 42750 275,59 74,41 350 

4. 42751 - 57000 370,08 99,92 470 

5. 57001 - 71250 433,07 116,93 550 

6. 71251 - 85500 472,44 127,56 600 
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7. 85501 - 519,69 140,31 660 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 30926,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 27209,16 Ft 

 

 

 

 

2. Házi segítségnyújtás  

 

A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési díj:  

  1  gondozási óra: 1830 Ft/óra 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1  gondozási óra: 850 Ft/óra 

(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 

 Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi 

térítési díja:   

    1830,- Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A B C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj 

1. 0 0 

2.  1         - 30000 300 

3. 30001 - 42750 450 

4.  42751 - 57000 550 

5.  57001 - 71250 650 

6.  71251 - 85500 750 

7.  85501 - 850 

 

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 1830,- 

Ft/óra. 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  82590,77 Ft  

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
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A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 530 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 110 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16380,83 Ft 

 

4. Támogató Szolgálat  

 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 5.690 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 850 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 1.130 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  

● Szállítási kilométerdíj: 140 Ft/km 

● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km 

● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:  

       150 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 

● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 

Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 450 

4. 42751 – 57000 550 

5.  57001 – 71250 650 

6.  71251 – 85500 750 
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7.  85501 - 850 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra  

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 36581,39 Ft 

 

 

6. Nappali ellátás  

 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1520 

Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 660 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 4240 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

 

 

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi 

sáv 

Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 

32000 

20 39,37 10.63 50 78,74  21,26 100 

3. 32001 - 

42750 

110 157,48 42,52 200 275,59  74,41 350 

4. 42751 - 

57000 

120 165,35 44,65 210 370,08  99,92 470 

5.  57001 - 

71250 

130 181,10 48,90 230 433,07 116,93 550 

6.  71251 - 

85500 

140 188,98 51,02 240 472,44 127,56 600 
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7. 85501 - 150 196,85 53,15 250 645,69 140,31 660 

 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 31804,45- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  88716,38,- Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 120520,83,- Ft 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. március 14. 

 

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÁSOK 

 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

640 Ft-ról → 660 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,1 % 
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Ebéd szállítással 

780 Ft-ról → 810 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 3,8 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

800 Ft-ról → 850 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 6,25 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

100 Ft-ról  → 110 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 10 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

800 Ft-ról → 850 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 6,25 % 

 

Szállítás 

130 Ft-ról  → 140 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 7,69 % 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

250 Ft - változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd 

640 Ft–ról 660 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,1 % 

Tartózkodás 

140 Ft –ról 150 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 7,1 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 

JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2018.01.01-től  

Reggeli   391    

Ebéd (normál)  806    

Ebéd (diétás)  891    

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. március 14. 

 

 

       Fábián Béláné 

       Intézményvezető 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. április 5-én megtartott üléséről. 

 

6/2018. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított 

napközbeni ellátás tekintetében az alábbiakat fogadja el: 

 

1.012,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg  azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi 

térítési díjat és kedvezményeket alkalmazzák 2018. május 01. 

időponttól, 

- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói 

igazolás (nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket 

igazoló bizonylatok képezzék,  

- a 2017. évben befolyt gondozási díjat 2018-ban is az intézmény 

költségvetésébe javasolja beépíteni, melyből továbbra is az intézmény 

fenntartását, a szükséges karbantartási/felújítási munkákat, eseti 

beszerzéseket kell finanszírozni (a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai 

szabályai c. dokumentumban minimális felszerelésként előírtak alapján). 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

Varjuné Molnár Katalin igazgató 

Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának 

intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

képviselő-testülete 2018. áprilisi testületi ülése 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

                          Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2018. április 6.  

   

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
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2.sz. Melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési 

díja 2018. évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj 

(Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. április 5-én megtartott üléséről. 

 

7/2018. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte hozzájárul ahhoz, 

hogy 2018. szeptember 1. időponttal megüresedő intézményegység-vezetői álláshelyet 

2018. december 31. időpontig helyettesítő álláshelyen, 2019. január 1. időponttól pedig 

a megüresedett álláshelyen határozatlan időre betöltse. Egyben engedélyezi és felkéri az 

Igazgatót, hogy a magasabb vezetői megbízás meghirdetését a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően tegye meg. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  polgármester /elnök 

      Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2018. április 6.  

 

 

      

 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. április 5-én megtartott üléséről. 

 

8/2018. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és hozzájárul ahhoz, 

hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében a 2018. március 31. időponttal 

megüresedő álláshelyet haladéktalanul betölthesse. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  elnök 

      Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2018. április 6.  

 

 

      

 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. április 5-én megtartott üléséről. 

 

9/2018. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Család-és 

Gyermekjóléti Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  : Uhor Anita intézményvezető               

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2018. április 6.  

 

 

      

 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. április 5-én megtartott üléséről. 

 

10/2018. számú Társulási Tanácsi határozat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB 2018-

2023. évre szóló továbbképzési tervét az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerint 

jóváhagyja azzal, hogy a továbbképzések költségeit az állam által a továbbképzéshez 

nyújtott támogatás mértékéig lehet finanszírozni.  Az állami finanszírozás összegén 

felüli továbbképzési költségeket a fenntartó nem tud elismerni.  

Ennek megfelelően az állami finanszírozott képzéseken túl csak az ingyenes 

továbbképzéseket, vagy pályázati támogatásból, vagy a résztvevő által önköltségen 

finanszírozott továbbképzéseket ismeri el, illetve a következő év költségvetés 

tervezésekor visszatér rá. 

Felkéri az intézményt, hogy a fentiek figyelembevételével készítse el az adott évi  

beiskolázási tervet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor elnök 

    Varjuné Molnár Katalin igazgató  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Szentgotthárd, 2018. április 6.  

 

 

      

 

             Huszár Gábor 

                                                                                                    elnök 
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1.sz. Melléklet 
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SZEOB EGYESÍTETT ÓVODÁK INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

 

Értékelés a 2013. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

továbbképzési program időarányos végrehajtásáról   

 

Az 1998. január 1-től hatályos kötelező pedagógus továbbképzésben való részvételi 

kötelezettség megvalósításához az intézmény nevelőtestülete 5 évente továbbképzési program 

elfogadásáról dönt.  

A jelenleg érvényben lévő továbbképzési program 2018. 08. 31-ével lejár, melynek 

időarányos végrehajtásáról beszámolót és értékelést készítettünk. A 2013-ban elfogadott 

dokumentum az eltelt 5 évben egy alkalommal került módosításra, melynek indoka: 

 

 2014. július 1-től a Rönöki Kerekerdő Óvoda és a Gasztonyi Tapsifüles Óvoda ismét önálló 

intézmény lett, önkormányzataik kiváltak a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

társulásból, így a szabályzatot módosítanunk kellett. 

A 7 évenkénti kötelező pedagógus továbbképzésben való részvétel ciklusa pedagógusonként 

változhat. Függ a diploma, szakvizsga megszerzése után járó mentességtől. Az 1998-ban 

kezdődő továbbképzési ciklus harmadik időszaka 2019. augusztus 31.-ével lejár azon 

óvodapedagógusok számára, akik egyéb okból mentességre, más ciklusszámításra nem 

jogosultak.  A SZEOB Egyesített Óvodák Intézményegységében a továbbképzésben való 

részvételi kötelezettségét 2017. december 31-ig minden 2019. augusztus 31-ig kötelezett 

óvodapedagógus teljesítette /nevelőtestületünkből 16 fő/.  

A következő táblázatban a szakdiplomát adó, illetve 120 órát teljesített továbbképzésben 

résztvevők létszámát, valamint az intézményegységben való megoszlását mutatjuk be.  

 

 

 

 

Kimutatás az akkreditált továbbképzéseken való részvételről 

 

ssz. intézmény/telephely 

neve 
120 órát teljesítő továbbképzések diplomát, 

szakvizsgát adó 

képzés 

1. SZEOB Játékvár 

Óvodája Szentgotthárd 

3 fő Beszéd és kommunikációfejlesztő 

óvodapedagógus szakirányú oklevél 

8 fő / 30 és 60 órát adó szakmai megújító 

2 fő közoktatás 

vezető 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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képzések/ 

2. SZEOB Csillagvirág 

Tagóvodája Csörötnek 

 2 fő/ 30 és 60 órát adó szakmai megújító 

képzések/ 

 

4. SZEOB Micimackó 

Tagóvodája Magyarlak 

 1 fő/ 30 és 60 órát adó szakmai megújító 

képzések/ 

 

 összesen: 14 fő 2 fő 

 

 

A továbbképzési programban ugyan más szakirányú, szakvizsgás képzések támogatását 

preferáltuk, de a megváltozott körülmények miatt a vezetői szakvizsgát adó képzések (2fő), 

valamint a beszéd és kommunikációfejlesztő óvodapedagógus (3fő) szakirányú, 

szakmódszertani oklevél megszerzésére szervezett képzések elsőbbséget élveztek.  

Szintén prioritást élveztek a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására felkészítő (4fő), 

az intézményvezetői feladatok ellátására felkészítő képzések (5fő) (a tanfelügyeleti, az 

önértékelési, a pedagógusok minősítési eljárásában való részvétel).  
A szlovén nemzetiségi nevelést megvalósító kolléganők minden évben ingyenes, az 

anyaországban szervezett, és pályázati pénzből támogatott képzésen gyarapították szakmai, 

módszertani, nyelvi ismereteiket, tapasztalataikat. 

 A német nemzetiségi nevelést a nemzetiségi tartalmak közvetítése képzés segítette.  

 

 Ezen kívül a napi nevelőmunkát segítő, gyakorlatorientált, rövidebb időtartamú (30 órás) 

szakmai megújító képzések közül: 

 az inkluzív nevelést,  

 az agressziókezelést,  

 a mentális egészség megőrzését,  

 a tehetség felismerését,  

 a családpedagógiát - prevenciót,  

 a néphagyományok ápolását,  

 a külső világ megismerésének lehetőségeit, módszereit segítő képzéseken vettünk részt. 

A pedagógus továbbképzésre fordítható állami támogatás összege a továbbképzési rendszer 

bevezetésétől folyamatosan, időnként drasztikusan csökkent, majd a költségvetési törvényben 

sajnos évek óta erre már nincs központi forrás biztosítva. 

 

Ennek ellenére 2013-ban is folytatódott a pedagógus továbbképzéseken való részvétel. 

Részben saját költségvetésünkből finanszírozott helyi tovább képzésen, részben sikeres 

pályázat által elnyert anyagi forrásból /IPR,/. Két kolléganőnk részben önköltséges alapon 

gyarapította tudását közoktatás vezetői szakvizsgát adó képzésben, illetve ugyancsak két fő 

saját finanszírozású „Agykontroll” továbbképzésben. 

 

Összegzés: A 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra készített továbbképzési programban 

előírtak időarányosan megvalósításra kerültek. A képzésre kötelezett pedagógusok 

teljesítették a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket. Az intézmény saját 

költségvetéséből lehetőség szerint a prioritásokat élvező képzésekhez járult hozzá a tandíjak 

80%-os átvállalásával egy-egy szemeszterre.  

 

Szentgotthárd, 2017. december 31. 
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                                                                                                           Kocsisné Bucsi Etelka 

                                                                                                  óvodai intézményegység-vezető 
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A 2018. SZEPTEMBER 1-TŐL 2023. AUGUSZTUS 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA 

VONATKOZÓ 5 ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM. 

 

A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységének továbbképzési programja 

középtávon (öt évre) rögzíti az intézmény pedagógusainak pedagógus–továbbképzésre 

vonatkozó tervét és az ehhez kapcsolódó feladatokat. A továbbképzési időszak az első év 

szeptember első napján kezdődik (2018.09.01.) és az ötödik év augusztus hó utolsó napján 

fejeződik be (2023.08.31.).  A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét 

megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a 

fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor, illetve folyamatosan 

aktualizálni kell. A továbbképzési program végrehajtására nevelési évenként beiskolázási 

tervet kell készíteni.  

 

A pedagógusok továbbképzését meghatározó jogszabályok: 

 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§(2,3,4) bekezdések, s a 64.§, 97.§, 

 a 277/1997.(X.22.) Kormányrendelet a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről, 

valamint ennek módosítását előíró 93/2009.(IV.4.) Korm. rendelet, 

 a 346/2013.(IX. 30.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

277/19997.(XII.22.) Korm. rendelet módosításáról, 

 a 486/2016.(XII.28.) Kormányrendelet a továbbképzések finanszírozásáról 

 a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megvalósulásáról 21.§ 

és 27.§., 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
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 a 2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről. 

 

Az intézmény továbbképzési programjának tartalma: 

 
1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram. 

1. 1. Szakvizsgára vonatkozó finanszírozási alprogram. 

1. 2. Szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram. 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram. 

2. 1. Továbbképzésre vonatkozó finanszírozási alprogram. 

2. 2. Továbbképzésre vonatkozó helyettesítési alprogram.      

3. Az intézményben alkalmazott pedagógusok továbbképzésben való részvételi 

kötelezettségének kimutatása. 

4. A továbbképzési program megvalósításához kötődő dokumentumok. 

5. Záró rendelkezések. 

 

 

A hatályos jogszabályok figyelembevételével az intézmény vezetője, vagy az általa átruházott 

hatáskörben megbízott vezető (intézményünkben az óvodai intézményegység-vezető) öt évre 

szóló továbbképzési programot készít, melyet a nevelőtestület fogad el, és a fenntartó hagy 

jóvá. A nevelőtestület az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző 

továbbképzési időszakot, továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést 

megküldi a fenntartónak. 

 

A pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettségének megszerzését követő 

hetedik év szeptember 1-től addig az évig, melyben 55. életévét betölti, továbbképzésre 

augusztus 31.-ig kötelezett. Hétévenként legalább egy alkalommal, és legalább 120 órában 

továbbképzésben kell rész vennie. Nem kell továbbképzésben részt vennie annak a 

pedagógusnak, aki pedagógus–szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.(NKT 

62. § (2) bekezdés) Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti 

jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem 

fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

A Pedagógus II., a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül 

visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig nem 

teljesíti a pedagógus– továbbképzésben való részvételi kötelezettségét. (NKT.62.§ (3) 

bekezdés) 

 

A beiskolázási tervek elkészítésénél előnyben részesítjük azt, 
- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

- akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

A beiskolázási terv elkészítésénél az előbb álló csoportba tartozó megelőzi az utána 

következő csoportba tartozót. 
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1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram: 

 

A szakvizsga letétele egyetlen pedagógus számára sem kötelező. Szakvizsgára történő 

felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki megfelelő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A szakvizsgába való felkészülésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az 

érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. A fenntartó meghatározhatja 

azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való 

részvételhez támogatást nyújt. 

 

Intézményünk 3 fő közoktatási vezető,  

1 fő mentorpedagógus, 

2 fő fejlesztőpedagógus, képzését kívánja támogatni ebben a továbbképzési 

ciklusban.  

 

 

A nyugdíjba vonuló vezető munkatársak beosztásának betöltéséhez vezetői szakvizsga 

szükséges, ezért elsősorban ez irányú képzésben való részvételt szeretnénk preferálni.  

Szakvizsga megszerzését az intézmény, a fenntartó támogatásával, kizárólag anyagi 

lehetőségeinek függvényében és az e programban elfogadott, jóváhagyott képzések 

tekintetében támogatja, az alábbi finanszírozási alprogram szerint.  

 

1. 1. Szakvizsgára vonatkozó finanszírozási alprogram 

 

Amennyiben az intézmény pedagógusa olyan szakirányú, felsőfokú intézmény által szervezett 

képzésben vesz részt, amely a szakdiplomát kiegészítheti szakvizsga bizonyítvánnyal 

/maximum 4 szemeszteres!/, s a képzések elsősorban munkanapokon kívül zajlanak, 

támogatjuk a szakvizsgára történő felkészítés költségeit, természetesen csak és kizárólag 

akkor, ha erre a források biztosítottak.  

 

A szakvizsgára vonatkozó felkészülés támogatása: 

 

1. A képzésben résztvevő helyettesítése elrendelt eseti helyettesítéssel történik a SZEOB 

Játékvár Óvodájában, illetve az eseti helyettesítéseken felüli túlmunka elszámolásával a 

tagóvodákban. 

2. Szabadidő biztosítása a továbbképzésben és a szakvizsgára történő képzésben való 

részvételhez nem kötelező. A MT. 55.§-ának (1) bekezdés g) pontja értelmében a tanfolyami 

jellegű (30-60 órás) továbbképzésben részt vevő pedagógus mentesülhet a munkavégzési 

kötelezettség alól. 

A 326/2013. (VIII.31.) Korm. r. 30.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a pedagógust tárgyévi 

pótszabadsága idejéből legfeljebb 15 munkanapra igénybe lehet venni továbbképzés, 

foglalkoztatást elősegítő képzésben való részvételre. Intézményünkben ez a következőképpen 

történik: 
- ha a pedagógus saját döntése alapján vesz részt továbbképzésben, munkáltató által el nem 

rendelt szakmai rendezvényen, pótszabadsága terhére teheti azt, 
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- ha a pedagógus szakvizsgás képzésen vesz részt, részére szabadidőt biztosítani nem tudunk 

(pótszabadsága keretéből vehet részt azokon). 

3. Az intézmény éves költségvetéseiben e célra biztosított előirányzat esetén a képzések 

részvételi díjához hozzájárulunk, maximum 80%-os támogatottság erejéig. 

4. Részvételek egyéb költségeinek /utazás, szállás, könyv/ támogatása az intézmény anyagi 

erőforrásai szerint történik. 

 

1. 2. A szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram 

 

A szakvizsgára történő felkészítésben részt vevő pedagógust elsősorban a vele egy óvodai 

csoportban dolgozó pedagógus kolléga helyettesíti, eseti helyettesítés elrendelésével, nevelési 

évenként maximum 30 nap erejéig, napi kettő, heti 4 órában.  

A helyettesítések elrendelésénél figyelembe kell venni a pedagógusok azonos 

teherviselésének elvét.  Intézményegységünkben a helyettesítések kizárólag belső 

helyettesítésekkel biztosíthatók. 

 A tagóvodákban finanszírozzuk az elrendelt eseti helyettesítéseken felüli túlmunkát, melyet a 

nyitvatartási idő indokol. 

 

 
2. A továbbképzésre vonatkozó alprogram 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, 

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő munka keretében gyermekekkel való 

közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének 

megszervezéséhez, az intézmény-irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. 

Ha a pedagógus a nevelő munkáját több mint hét éve ugyanazzal a végzettséggel és 

szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott 

pedagógus-szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság 

megújításához, kiegészítéséhez, vagyis szakmai megújító képzésen kell részt vennie.  

Szakmai megújító képzésen kell részt venni akkor is, ha az előző szakmai megújító képzésen 

való részvétel óta legalább tíz év eltelt, illetve akkor is, ha a munkáltató szükségesnek 

tartja, hogy az érintett pedagógus szakmai megújító képzésen vegyen részt. 

A Pedagógus II. a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül 

visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig 

önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét. 

Az intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a 

vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához. Vezetőképzés az a 

pedagógus szakvizsgára történő felkészítés, melynek során intézményvezetői 

szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó jogi, 

közgazdasági, pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, valamint a legalább 

hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, mely biztosítja a köznevelési 

intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai, szervezési 

ismeretek elsajátítását. 

A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzés keretében, legalább százhúsz 

tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével 

valósul meg. 
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 Az egyes pedagógusokra meghatározott hétéves továbbképzési szakasz azt jelöli ki, hogy az 

adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való részvételi 

kötelezettséget. 

„A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban 

meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját 

az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A 

pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal az oktatásért felelős 

miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el.”(NKT62.§(4) bekezdés). 

 

 

 

 

 

 

A HÉTÉVENKÉNTI TOVÁBBKÉPZÉS 

TELJESÍTHETŐ 

SZAKMAI MEGÚJÍTÓ 

KÉPZÉSNEK MINŐSÜL 

 pedagógus-szakvizsga, vagy azzal 

egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél 
IGEN 

 a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú 

iskolai végzettségnek és szakképzettségnek 

megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi 

szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető 

további oklevél 

IGEN 

 a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség megléte 

esetén további, a pedagógus-munkakör, a 

vezetői feladatok ellátásához szükséges, 

felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél, 

vagy szakirányú továbbképzésben szerzett 

oklevél 

IGEN 

 az Nkt.98-99. §-ában felsorolt végzettség, 

szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében 

meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 

IGEN 

 az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, 

idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-

bizonyítványok Magyarországon történő 

honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. 

rendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást 

igazoló okirat 

IGEN 

 

 a nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő 

pedagógus a nemzetiség nyelve szerinti 

országban szervezett továbbképzés 
IGEN 
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 a pedagógus szakmai felkészültségét, 

képességeit, készségeit fejlesztő vagy új 

pedagógus szakképzettség megszerzését 

megalapozó a felsőoktatási törvény szerinti 

részismeret megszerzésére irányuló, legalább 30 

kreditpontot eredményező képzés elvégzését 

igazoló okirat, 

IGEN 

 az informatikai írástudást szolgáló Európai 

Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL 

START, ECDL Select, 
IGEN 

 a kultúráért felelős miniszter által akkreditált 

továbbképzés elvégzését igazoló okirat, valamint 

a felsőoktatási intézmény által folytatott, 

kulturális területre vonatkozó képzések, 

szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló 

oklevél, 

IGEN 

 

A HÉTÉVENKÉNTI TOVÁBBKÉPZÉS 

TELJESÍTHETŐ 

SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉSNEK 

MINŐSÜL 

 az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Társadalmi Megújulás Operatív 

Programban részt vevő intézményekben 

szervezett továbbképzések során szerzett 

tapasztalatok átadásával, 

IGEN 

A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 

25%-a teljesíthető együttesen 

- gyakornoki felkészítésben szakmai 

segítőként való részvétellel, 

- 30 óránál rövidebb, nem akkreditált 

képzésben való részvétellel, 

amennyiben a képzési idő legalább az 

5 órát eléri 

- nem szervezett, a szakmai 

felkészültség gyarapítását, képesség 

fejlesztését célzó tevékenységgel 

(önképzés), amely megvalósulhat 

mások tapasztalatainak 

megfigyelésével, vagy munkaformák, 

eljárások, technikák, módszerek saját 

gyakorlatban való kipróbálásával, 

bemutatásával  

- a köznevelési intézmény felkérésére 

szervezett szaktanácsadói tevékenység 

IGEN 
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keretében a nevelőtestület számára 

nyújtott szaktanácsadáson történő 

részvétellel 

A fentiekben felsoroltakon való részvétel 

esetén a beszámításhoz az szükséges, hogy a 

munkáltató a részvételről kiállított okirat, 

vagy a részt vevő írásbeli beszámolója, vagy 

a szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján 

a továbbképzést elfogadja. 

A továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítésébe beszámító 

képzéseken előadóként való részvétellel, a 

képzés szervezője által kiállított igazolás 

alapján. 

 

 

IGEN 

Szakmai megújító képzés lehet a munkakör 

ellátásához szükséges iskolai végzettséghez 

és szakképzettséghez kapcsolódó legalább 60 

órás felkészítést biztosító minden olyan 

képzés, amelyet pedagógusképzést folytató 

felsőoktatási intézmény szervez, vagy a 

pedagógusképzést folytató felsőoktatási 

intézménnyel kötött megállapodás alapján 

szervezik. 

 

 

 

 

IGEN 

 

2.1. A továbbképzésre vonatkozó finanszírozási alprogram  

„A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. 

A pedagógus–továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a 

fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő 

viseli.”/346/2013.(IX.30. Kormány rendelet 16.§/ 

 

A továbbképzés finanszírozására rendelkezésre álló anyagi eszköz felhasználása: 

1. A távollévő helyettesítéséhez szükséges költség az elrendelt eseti helyettesítésen túli 

túlmunka finanszírozására fordított összeg. 

2. Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályai: 

az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összegét, valamint a továbbképzésben 

való részvétel díja és költsége támogatására szolgáló összeget pedagógusonként 

mindig az adott év költségvetésében biztosított anyagi erőforrás határozza meg. Az 

egy főre jutó összeg számításánál a továbbképzésre kötelezett pedagógusok számával 

számolunk. 

3. Ha pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás kertében vesz részt a 

továbbképzésben, a részvételi díj / tandíj, tanfolyami díj/ támogatása maximum 80%. 

4. A részvételi díj több mint 80%-a finanszírozható, ha a fedezetet a fenntartó többlet-

költségvetésitámogatás nélkül, vagy a köznevelési intézmény saját forrásaiból 

biztosítani tudja, vagy a fedezet pályázati úton biztosított.    

5. A részvételi díj teljes összege finanszírozható, ha a továbbképzés a pedagógus 

minősítéséhez szükséges.  
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6. Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, a részvételi díjhoz és költségekhez 

hozzá kell járulni az adott évben helyettesítés céljából, egy személyre átlagosan 

fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési közfeladat-ellátás 

kertében térítésmentes képzésen vesz részt. 

Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az 

egyéb költségeket, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, 

segédanyagok az intézmény tulajdonába kerülnek.  

 

 A finanszírozás egyéb elvei, szabályai:  

- ha olyan pedagógus vesz részt továbbképzésen, aki nem szerepel a beiskolázási 

tervben, az nem tarthat igényt támogatásra, 

- ha a továbbképzésben résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt 

követelményeket /nem szerzett oklevelet, bizonyítványt, tanúsítványt/ a munkáltatói 

támogatás /helyettesítésre fordított kiadások, részvételi díj, egyéb költségek/ 

visszafizetését kérheti a munkáltató,  

- mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, aki igazolja, hogy másik köznevelési 

intézményben helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést, illetve pedagógus 

szakvizsgára való felkészülést. 

 

2.2. A továbbképzésre vonatkozó helyettesítési alprogram 

A továbbképzésben részt vevő pedagógusok helyettesítését ugyanúgy kell megoldani, mint 

a szakvizsgát adó képzésben résztvevő pedagógusokét. 

 Elsősorban a hiányzó kollégával azonos óvodai csoportban dolgozó pedagógus helyettesíti a 

képzésben résztvevőt, eseti helyettesítéssel. 

  Az eseti helyettesítések elrendelésénél figyelembe kell venni a pedagógusok azonos 

teherviselésének elvét /személyenként évente maximum 30 nap, napi kettő, maximum heti 

4 óra/. 

 Intézményünkben a helyettesítések kizárólag intézményegységen belüli helyettesítésekkel 

biztosíthatók.  

A pedagógus továbbképzésben való részvétel tervezett intézményi keretszámai, a 

képzések óraszáma, a várható távollét ideje: 

 évente 4-5 fő a 30-60 órás államilag finanszírozott továbbképzéseken, 2- 6 nap/fő,  

 évente 1-2 fő a 30-60 órát adó a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, térítési díjas 

2nap/fő 

 évente 1-2 fő oklevelet adó képzéseken, 15 nap/fő  

 évente 1-2 fő a nemzetiség nyelve szerinti országban szervezett, valamint a nemzetiségi 

nyelv oktatásával kapcsolatos képzéseken, 5 nap/fő időtartamban.  

A továbbképzésben való részvétel támogatásának elvei, támogatott képzések: 

 
  előnyt élveznek azok a továbbképzések, amelyek a pedagógus szakmai megújulását, a 

pedagógiai program hatékony megvalósítását segítik elő, 

 előnyt élveznek azok a szakdiplomát adó képzések, amelyek az intézmény szervezeti 

kultúráját, a pedagógus előmeneteli rendszer intézményi támogatását segítik, 
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 előnyt élveznek azok a képzések, melyek a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

megvalósításához nyújtanak segítséget (portfólió készítés, tanfelügyeleti ellenőrzés, 

intézményi önértékelés, s a szakvizsgára vonatkozó alprogramban megnevezett képzések),  

 előnyt élveznek azok a továbbképzések, melyek pályázati támogatottságúak, és a szakmai, 

módszertani ismeretek bővítését célozzák meg, 

 előnyt élveznek azok a képzések, továbbképzések, amelyeket a képző, a tanfolyamot 

meghirdető ingyenes részvétellel biztosít, illetve azok, amelyek elsősorban munkaidőn kívül 

zajlanak, 

 előnyt élveznek a korszerű, napi nevelőmunkát segítő, gyakorlatorientált képzések: az 

inkluzív pedagógiával, családpedagógia-prevencióval, esélyteremtéssel, erkölcsi és közösségi 

magatartásformálással, tehetséggondozással, korszerű óvodai környezeti neveléssel, a 

korszerű egészségfejlesztéssel, mentálhigiénével, összefüggő 30-60 órás képzések, 

tanfolyamok, 

 azonos tematikájú képzések esetén előnyt élveznek azok, melyek közelebbi helyszínen 

kerülnek megrendezésre, 

 előnyben kell részesíteni azon pedagógusoknak a jelentkezését, akinek a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 nem tagadható meg annak a pedagógusnak a továbbképzési tervbe való felvétele, akinek két 

évnél kevesebb ideje van hátra a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez, 

 előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a továbbképzésben való részvételét a munkáltató 

elrendelte.          

A pedagógus saját döntése alapján akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha 55. életévét 

már betöltötte, valamint hétévenkénti kötelezettségét már teljesítette. 

3. A pedagógusok továbbképzésben való részvételi kötelezettségének kimutatása 

A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységének pedagógusai közül az elkövetkezendő 5 évben az 

alábbi pedagógusokra vonatkozik a kötelező pedagógus-továbbképzésben való részvételi kötelezettség 55 

éves korukig, illetve mentességet élveznek a jelzett határidőkig: 

Sorszá

m: 

Pedagógus neve: Továbbképzési 

kötelezettség 

határideje: 

Mentességi idő  

1.  Bajzekné Voura Brigitta  2048 2021 

2.  Bartakovics Bettina 2050 2023 

3.  Berkenyésné Polmüller Ildikó 2024 2021 

4.  Doncseczné Pertovics Magdolna 2028 2018 

5.  Gerencsér Gréta  2049 -------- 

6.  Horváth Enikő 2048 2021 

7.  Horváth Júlia  2050 2023 

8.  Kocsi - Cserniczki Nóra  2038 -------- 

9.  Kukor Noémi  2037 2018 

10.  Magyar Renáta  2043 2018 

11.  Nagy Zsófia 2044 -------- 

12.  Pintér Eszter 2033 -------- 

13.  Szunyog Szilvia  2026 2021 
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14.  Takácsné Kovács Ágnes 2041 --------- 

15.  Varjuné Molnár Katalin 2031 2022 

 

A nevelőtestület további tagjai, 11 fő életkoránál fogva már nem kötelezettek továbbképzésben való 

részvételre. 
4. A továbbképzési program megvalósításához kötődő dokumentumok: 

 Beiskolázási terv, nevelési évenként / minden év március 15-ig/. 

 Pedagógusok jelentkezési lapja a továbbképzés teljesítéséhez. 

 Értesítések a jelentkezés elfogadásáról, illetve elutasításáról. 

 Nyilvántartás a pedagógus továbbképzéseken való részvételről, továbbképzés teljesítéséről. 

 Nyilvántartás a pedagógus továbbképzéseken való részvétel költségeiről, elszámolásának bizonylatairól. 

5. Záró rendelkezések: 

Jelen továbbképzési programot a nevelőtestület az 2/2018. (III.10.) számú nevelőtestületi  

határozatával megismerte és elfogadta.  

A továbbképzési program módosítandó, ha jogszabályváltozások indokolttá teszik. 

 

Szentgotthárd, 2018. március 12. 

 

A továbbképzési programot készítette: 

                                                                                                            Kocsisné Bucsi Etelka 

                                                                                                    óvodai intézményegység-vezető                             

 

Ellenjegyezte:  

                                                              Varjuné Molnár Katalin  

                                                                            igazgató 

 

A fenntartói jóváhagyás: a ………/2018.(III.28.) számú Társulási Tanácsi határozattal történt. 

A továbbképzési program a fenntartói jóváhagyást követően, 2018. szeptember 1-én lép hatályba. 
 

 

 


