
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának a napja: 2021. november 18.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves beszámoló
jóváhagyására 

Előadó: az oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
                                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző 

Meghívott:                Gyenes Józsefné – Dunaújváros Óvoda intézményigazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, és társadalmi kapcsolati bizottság 2021.11.17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.11.17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  alapján  a  fenntartó  értékeli  a  nevelési-oktatási
intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-
szakmai munka eredményességét.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály  
Intézményigazgatási Osztály Iktatószám: 38548-4/2021.
Ügyintéző neve: Kiss Dalma Ügyintéző telefonszáma: 25/544-234
Ügyintéző aláírása: Fősztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:             
Leadás dátuma:                                .                      Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: -                                     Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:-



JAVASLAT

 a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves beszámoló jóváhagyására 

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzeti  köznevelésről  szóló 2011.  évi  CXC.  törvény (a továbbiakban:  Nktv.)  83.  §  (2)
bekezdés h) pontja  alapján a fenntartó értékeli  a  nevelési-oktatási  intézmény pedagógiai
programjában  meghatározott  feladatok  végrehajtását,  a  pedagógiai-szakmai  munka
eredményességét.

Nktv.  85.  §  (2)  bekezdés  alapján  a fenntartó  tanévenként  legfeljebb  egy  alkalommal
kötelezheti  az  intézményvezetőt  arra,  hogy  az  intézmény  tevékenységéről  átfogó  módon
beszámoljon. 

Nktv. 70. § (2) bekezdés d) pontja alapján a nevelőtestület – mint az intézmény legfontosabb
tanácskozó- és döntéshozó szerve – dönt  a nevelési-oktatási  intézmény munkáját átfogó
elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról. 

Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója elkészítette a Dunaújvárosi
Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó éves beszámolóját.

A Dunaújvárosi  Óvoda  éves  beszámolóját  a  nevelőtestület,  valamint  a  Szülői  Szervezet
elfogadta. 

A  Dunaújvárosi  Óvoda  2020/2021.  nevelési  évre  vonatkozó  beszámolóját,  valamint  a
nevelőtestület és a Szülői Szervezet véleményét a határozat melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság és az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság a 2021. november 17-i ülésén megtárgyalta. Mivel a közgyűlési
postázásra  a  bizottsági  ülések  előtt  került  sor,  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok
elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik. 

HATÁROZATI JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (XI.18.) határozata

a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló éves beszámoló jóváhagyásáról 

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Óvoda
(2400  Dunaújváros,  Lilla  köz  1.)  intézmény  2020/2021.  nevelési  évben  végzett
tevékenységéről szóló, a határozat mellékletét képező éves beszámolóját jóváhagyja és
megállapítja,  hogy az intézmény a pedagógiai  programban meghatározott  feladatokat
eredményesen végrehajtotta. 
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2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a  Dunaújvárosi
Óvoda  intézményigazgatóját,  hogy  az  intézmény  2021/2022.  nevelési  évben  végzett
tevékenységről szóló beszámolóját küldje meg. 

Felelős:  a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója

Határidő: 2022. október 30.

Dunaújváros, 2021. november 18.

                                                                          

Szántó Péter s.k.
az oktatási, kulturális és

társadalmi kapcsolati bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási

és jogi bizottság
elnöke
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