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1. S
or

sz
ám 2018. évi előírányzat 

Módosítás²

2. 1. 4.

3.

4. 42 379 124               

5. 10 000                       

6. I. 42 389 124               

7.

8.

9. II. -                              

10. 42 389 124               

11. III. -                              

12. IV. -                              

13. -                              

14. -                              

15. -                              

16. 37 353 502               

17. 1 511 671 284         

18. V. 1 549 024 786         

19. VI. 172 361 000             

20. VII. -                              

21. VIII. -                              

22. IX. 188 463 193             

23. 107 834 138             

24. 80 629 055               

25. X.

26.

27.

29. 1 952 238 103         

 Ft

30. S
or

sz
ám 2018. évi előírányzat 

Módosítás²

31.

32. 1. 1 699 248 048         

33. 2. 252 990 055             

34. 3. -                              

35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 1 952 238 103         

36.

37. 1. 42 389 124               

38. 2. 1 684 032 284         

39. 3. 37 353 502               

40. 4. -                              

42. 5. 188 463 193             

43. 1 952 238 103         

Megnevezés

Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel

Pénzmaradvány

Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

Forrás szerint
Saját bevétel

Állami forrás

Átvett pénzeszközök

Felhasználás szerint
Működési bevételek összesen

Fejlesztési célú bevételek összesen

Finanszírozási célú bevételek összesen

Bevételek megoszlása

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közg yűlésének                 2018. 
évi költségvetésér ől szóló /2018. (IX.13.) önkormányzati határozathoz

Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek

Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 

Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos  bevételek össz. :

Intézmények és önkormányzati m űködési bevételek össz. /I-II-ig/:

Megnevezés

Előző években képződött tartalékok maradványa

Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:

Önkormányzat működési bevételek

Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :

Intézmények felhalmozási bevétele

Önkormányzat felhalmozási bevétele

Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:
Felhalmozási célú állami támogatások

B E V É T E L E K
2.

Intézményi működési bevételek

Intézményi egyéb sajátos bevételek 

1/a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018 . évi bevételeir ől

22. sor összegéből működési célra

22. sor összegéből felhalmozási célra

25. sor összegéből működési célra

25. sor összegéből felhalmozási célra

Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

Intézmények költségvetési támogatása

Önkorm. kieg. tám. működésre

Működésre átvett pénzeszköz

Önkormányzat költségvetési támogatása



 Ft

1. S
or

sz
ám

Megnevezés
2018. évi előírányzat 

Módosítás²

2. 1. 2. 4.

3.

4. I. Működési kiadások

5. 1. Személyi juttatások 961 319 244               

6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 199 047 070               

7. 3. Dologi kiadások 423 322 689               

8. 4. Pénzeszközök átadása 40 718 000                 

9. I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: 1 624 407 003           

10. II. Felhalmozási kiadások

11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás -                                

12. 2. Felújítási kiadások 79 187 000                 

13. 3. Beruházások 248 644 100               

14. II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: 327 831 100               

15. III. Tartalékok

16. 1. Céltartalék -                                

17. 2. Általános tartalék -                                

18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: -                                

19. 18.sor összegéből működési célú tartalék

20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék

21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási  kiadások

22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások -                                

23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése

24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/ : -                                

25. V. Adott kölcsönök -                                

26. 1 952 238 103           

 Ft

27. S
or

sz
ám

Megnevezés
2018. évi előírányzat 

Módosítás²

28. 1. 2. 4.

29.

30. 1. Működési célra 1 624 407 003           

31. 2. Felhalmozási célra 327 831 100               

32. 3. Tartalék, finanszírozás -                                

33. 1 952 238 103           

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közg yűlésének                 
2018. évi költségvetésér ől szóló /2018. (IX.13.) önkormányzati határozathoz

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018 . évi kiadásairól

1. melléklet

Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:

Kiadások megoszlása

KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:

K I A D Á S O K 

Felhasználás szerint
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Kötelez ő/nem 
kötelez ő feladat S

or
sz

ám

Intézmény megnevezése

Költségvetési 
kiadások 

mindösszesen 
/8+12+13+14+15/

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő 

járulék
Dologi kiadások

Működési célú 
pe. átadás

Működési 
kiadások 

összesen /4-7-ig/

Felhalmo-zási 
célú átadott 

pe.

Felújítási 
kiadások

Beruházások 
Felhalmo-zási 

kiadások 
összesen /9-11-ig/

Adott kölcsön Céltartalék
Általános 
tartalékok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kötelez ő feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 363 397             35 436 800          6 782 000                 13 858 597           56 077 397           2 286 000        2 286 000              -                -             -                

Kötelez ő feladat II.

M.R.O.Ö. Dokumentációs és 

Információs Központ 84 050 037             22 879 000          4 316 505                 26 809 532           -                    54 005 037           29 045 000        1 000 000        30 045 000           -                -             -                

Kötelez ő feladat III.

Magdu Lucian Román Általános 

Iskola és óvoda 195 684 978           129 175 394        26 439 874               39 069 710           194 684 978         500 000             500 000           1 000 000              -                -             -                

Kötelez ő feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 107 456 265           67 172 982          12 164 745               22 378 538           101 716 265         5 740 000        5 740 000              -                -             -                

Kötelez ő feladat V.

Kétegyházi Román Nemzetiségi 

Általános Iskola és Óvoda 245 019 198           139 907 814        30 998 798               55 004 486           225 911 098         19 108 100      19 108 100           -                -             -                

Kötelez ő feladat VI.

Bihar Román Nemzetiségi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda 256 532 530           171 525 461        33 737 169               51 269 900           -                    256 532 530         -                          -                -             -                

Kötelez ő 
feladat/Nem 

kötelez ő VII.

Nicolae Balcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 509 450 256           292 852 401        65 030 109               128 225 746         486 108 256         23 342 000        23 342 000           -                -             -                

Kötelez ő feladat VIII. Románvárosi Óvoda 103 141 000           66 394 142          13 393 858               22 083 000           101 871 000         1 270 000        1 270 000              -                -             -                

Önnálló intézmények 

összesen /I-VIII-ig/: 1 559 697 661        925 343 994        192 863 058             358 699 509         -                   1 476 906 561      -                  52 887 000        29 904 100      82 791 100           -                -             -                

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásai

2. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához



Ft

Intézmény megnevezése

Bevételek 
mindösszesen 

/4+5+9+10+11+12+
13/

Intézményi 
működési 
bevételek

Felhalmozási 
bevételek

Költségvetési 
támogatás 
(normatív)

Köznevelési 
támogatás

Kiegészítő 
támogatás 
működésre

Fejlesztésre 
adott támogatás

Támogatás 
összesen /6-9-ig/

Működésre 
átvett pe.

Fejlesztésre 
átv. pe.

Előző évi 
felhalmozási 

pénzm.

Előző évi 
működési 
pénzm.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

M.R.O.Ö. Hivatala 58 363 397              50 000                46 073 600               2 286 000          48 359 600            9 953 797          

M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs 

Központ 84 050 037              726 000             48 000 000               10 000 000        58 000 000            3 360 000         19 045 000        2 919 037          

Magdu Lucian Román Általános Iskola és 

óvoda 195 684 978            1 200 000          -                      140 049 172            40 750 000        3 693 240           1 000 000          185 492 412          5 618 588         3 373 978          

Eleki Román Általános Iskola 107 456 265            538 400             80 732 853               22 882 056        103 614 909          3 302 956          

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános 

Iskola és Óvoda 245 019 198            3 747 695          171 122 896            49 528 818        6 558 230           6 000 000          233 209 944          5 652 574         2 408 985          

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda 256 532 530            8 000 000          123 915 606            100 863 120     1 957 580           226 736 306          20 472 340      1 323 884          

6 000 000          -                           

21 477 280        443 121 636            443 121 636          1 350 000         37 501 340        

Románvárosi Óvoda 103 141 000            639 749             82 151 900               14 000 000        1 341 000           97 492 900            900 000            4 108 351          

Önnálló intézmények összesen /I-

VIII-ig/: 1 559 697 661         42 379 124        -                      1 135 167 663         228 023 994     13 550 050         19 286 000        1 396 027 707       37 353 502      -                 19 045 000        64 892 328        

Kötelez ő feladat 1 553 697 661         36 379 124        -                      1 135 167 663         228 023 994     13 550 050         19 286 000        1 396 027 707       37 353 502      -                 19 045 000        64 892 328        

Nem kötelez ő feladat 6 000 000                 6 000 000          -                      -                              -                       -                        -                       -                           -                      -                 -                       -                       

Kötelező+nem kötelező feladat 1 559 697 661         42 379 124        -                      1 135 167 663         228 023 994     13 550 050         19 286 000        1 396 027 707       37 353 502      -                 19 045 000        64 892 328        

*szabad kapacitás bevétele

2a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételei

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, 

Általános Iskola és Kollégium 509 450 256            



M.R.O.Ö. 

Hivatala

M.R.O.Ö. 

Dokumentáci

ós és 

Információs 

Központ

Magdu Lucian 

Román 

Általános 

Iskola és 

óvoda

Eleki Román 

Általános 

Iskola

Kétegyházi 

Román 

Nemzetiségi 

Általános 

Iskola és 

Óvoda

Bihar Román 

Nemzetiségi 

Kéttannyelvű 

Általános 

Iskola és 

Óvoda

Nicolae 

Balcescu 

Román 

Gimnázium, 

Általános 

Iskola és 

Kollégium

Románvárosi 

Óvoda

Önnálló 

intézmények 

összesen 

1. 5 5 27 14 30 27 48 15 171

2. 1 1 10 4 11 29 17 3 76

6 6 37 18 41 56 65 18 247

3. 4 3 11 18ebből közfoglalkoztattak száma

Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő

2018. év

Megnevezés

S
or

sz
ám

3. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma

Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő

Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához



 Ft

Kötelez ő/nem 
kötelez ő feladat

S
or

sz
ám

Intézmény megnevezése

Költségvetési 
kiadások 

mindösszesen 
/8+12+13+  14+15/

Személyi juttatás
Munkaadókat 
terhelő járulék

Dologi kiadások
Működési célú pe. 

átadás

Működési 
kiadások 

összesen /4-7-ig/

Felhalmo-zási 
célú átadott pe.

Felújítási 
kiadások

Beruházások

Felhalmo-zási 
kiadások 

összesen /9-11-
ig/

Adott 
kölcsön

Céltartalék
Általános 
tartaléko

k

Finanszírozási 
kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kötelez ő feladat I. Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások 53 134 265              22 513 200        4 050 000          26 571 065            53 134 265            -                       

Kötelez ő feladat II. Média/civil szervezetek támogatása 40 718 000              40 718 000           40 718 000            -                       

Nem kötelez ő 
feladat III. EFOP-3.1.8-17-2017-00161 Kétegyháza-Elek 14 300 000              3 927 894          864 137             8 757 969              13 550 000            750 000             750 000             

Nem kötelez ő 
feladat IV.

EFOP-3.1.8-17-2017-00182 Battonya-

Körösszakál 14 300 000              3 927 894          864 137             8 757 969              13 550 000            750 000             750 000             

Nem kötelez ő 
feladat V.

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018 Románvárosi 

Óvoda új tornaszoba építése 50 000 000              1 844 262          405 738             5 550 000              7 800 000              42 200 000        42 200 000        

Nem kötelez ő 
feladat VI.

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 Battonyai Óvoda 

bővítés, új csoportszoba építése 123 490 000           1 950 000              1 950 000              121 540 000     121 540 000     

Nem kötelez ő 
feladat VII.

NEMZ-E-17-0043 Románvárosi Óvoda új 

csoportszoba kialakítása I 18 000 000              -                           18 000 000        18 000 000        

Nem kötelez ő 
feladat VIII.

NEMZ-E-18-0015 Románvárosi Óvoda új 

csoportszoba kialakítása II 32 000 000              500 000                 500 000                 31 500 000        31 500 000        

Nem kötelez ő 
feladat IX.

NEMZ-E-17-0042 Önkormányzat székházának 

fűtés korszerűsítése 2 300 000                -                           2 300 000         2 300 000          

Nem kötelez ő 
feladat X.

NEMZ-E-18-0017 Battonyai  Iskola és Óvoda 

útépítés és parkoló kialakítása 4 000 000                -                           4 000 000          4 000 000          

Nem kötelez ő 
feladat XI.

NEMZ-E-18-0018 Eleki Ált. Iskola 

fűtéskorszerűsítés, villanyhálózat cseréje 22 000 000              -                           22 000 000       22 000 000        

Nem kötelez ő 
feladat XII. NEMZ-E-18-0016 Budapesti ingatlan felújítása 2 000 000                -                           2 000 000         2 000 000          

Nem kötelez ő 
feladat XIII. NEMZ pályázatok programok finanszírozására 5 490 000                           3 762 000    1 728 000              5 490 000              -                       

Nem kötelez ő 
feladat XIV. Választási kampány támogatása 10 808 177              10 808 177            10 808 177            -                       

Önkormányzat összesen /I-XIV-ig/: 392 540 442           35 975 250        6 184 012          64 623 180            40 718 000           147 500 442          -                    26 300 000       218 740 000     245 040 000     -           -           -        -                    

 Ft

392 540 442           35 975 250        6 184 012          64 623 180            40 718 000           147 500 442          -                    26 300 000       218 740 000     245 040 000     -           -           -        -                    

1 559 697 661        925 343 994      192 863 058      358 699 509          -                          1 476 906 561       -                    52 887 000       29 904 100        82 791 100        -           -           -        -                    

1 952 238 103        961 319 244      199 047 070      423 322 689          40 718 000           1 624 407 003      -                    79 187 000       248 644 100     327 831 100     -           -           -        -                    

Intézmények összesen:

Mindösszesen:

4. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásai

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített kiadásai

Önkormányzat összesen



Kötelez ő/nem 
kötelez ő feladat S

or
sz

ám

Intézmény megnevezése
Bevételek 

mindösszesen 
/4+5+9+10+11+12+13/

Intézményi 
működési 
bevételek

Felhalmo-zási 
bevételek

Költségvetési 
támogatás 

Köznevelési 
támogatás

Önkorm. kieg. 
tám. működésre

Fejlesztésre adott 
támogatás

Támogatás 
összesen /6-9-ig/

Működésre átvett 
pe.

Fejlesztésre 
átv. pe.

Előző évi 
felhalmozási 

pénzm.

Előző évi 
működési 
pénzm.

Finanszírozási 
bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kötelez ő feladat I. Önkormányzat igazgatási 193 867 265                10 000                  89 331 400            89 331 400            61 584 055     42 941 810        

Nem kötelez ő feladat II.

EFOP-3.1.8-17-2017-00161 

Kétegyháza-Elek 7 500 000                     7 500 000               7 500 000               

Nem kötelez ő feladat III.

EFOP-3.1.8-17-2017-00182 

Battonya-Körösszakál 7 500 000                     7 500 000               7 500 000               

Nem kötelez ő feladat IV. TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018 50 000 000                   7 800 000               42 200 000              50 000 000            

Nem kötelez ő feladat V. TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 63 375 000                   6 500 000               56 875 000              63 375 000            

Nem kötelez ő feladat VI.

NEMZ-E-18-0015 Románvárosi 

Óvoda új csoportszoba kialakítása 

II 32 000 000                   32 000 000              32 000 000            

Nem kötelez ő feladat VII.

NEMZ-E-18-0017 Battonyai  Iskola 

és Óvoda útépítés és parkoló 

kialakítása 4 000 000                     4 000 000                4 000 000               

Nem kötelez ő feladat VIII.

NEMZ-E-18-0018 Eleki Ált. Iskola 

fűtéskorszerűsítés, villanyhálózat 

cseréje 22 000 000                   22 000 000              22 000 000            

Nem kötelez ő feladat IX.

NEMZ-E-18-0016 Budapesti 

ingatlan felújítása 2 000 000                     2 000 000                2 000 000               

Nem kötelez ő feladat X:

NEMZ pályázatok programok 

finanszírozására 5 490 000                     5 490 000               5 490 000               

Nem kötelez ő feladat XI. Választási kampány támogatása 10 808 177                   10 808 177            10 808 177            

Kötelez ő feladat XII.

Önkormányzat Intézményi 

finanszírozási 1 390 027 707             1 135 167 663       228 023 994          13 550 050        13 286 000              1 390 027 707       

Önkormányzat összesen /I-

XII-ig/:            1 788 568 149             10 000                  -                      1 270 097 240       228 023 994          13 550 050        172 361 000           1 684 032 284       -                          -                    61 584 055     42 941 810        -                      

1 788 568 149             10 000                  -                      1 270 097 240       228 023 994          13 550 050        172 361 000           1 684 032 284       -                          -                    61 584 055     42 941 810        -                      

163 669 954                 42 379 124           -                      -                           37 353 502           -                    19 045 000     64 892 328        -                      

1 952 238 103             42 389 124           -                      1 270 097 240       13 550 050        172 361 000           1 684 032 284       37 353 502           -                    80 629 055     107 834 138      -                      

Önkormányzat összesen

Intézmények saját bevételei:

Mindösszesen:

4a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata  2018. évi bevételei

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített bevételei

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13) önkormányzati határozatához
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I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 800 000             4 800 000          4 800 000           4 800 000          4 800 000          4 800 000           4 800 000           4 800 000          4 800 000           4 800 000          4 800 000           5 563 397           58 363 397           

II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 8 000 000             11 000 000        4 687 037           9 000 000          10 000 000        4 460 000           5 900 000           4 000 000          4 000 000           4 500 000          14 000 000        4 503 000           84 050 037           

III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 16 385 980           16 425 980        17 611 209        15 796 980        16 812 643        16 172 643         17 212 643        15 646 980        15 796 980         16 486 980        15 796 980        15 538 980         195 684 978         

IV. Eleki Román Általános Iskola 5 946 319             9 640 948          11 810 025        9 385 776          8 834 150          8 834 150           8 834 150           8 834 150          8 834 150           8 834 149          8 834 149           8 834 149           107 456 265         

V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 19 074 119           19 074 120        27 480 581        19 071 596        19 385 097        19 385 096         19 385 097        19 385 097        19 385 097         24 623 104        19 385 097        19 385 097         245 019 198         

VI.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda 22 556 448           21 851 348        22 225 028        23 435 448        21 499 768        21 851 348         20 501 358        20 505 958        20 855 958         20 855 958        20 856 058        19 537 858         256 532 530         

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 45 407 795           38 207 795        42 646 175        43 487 795        38 207 795        42 207 795         43 707 795        45 278 642        42 574 667         42 574 667        42 574 667        42 574 668         509 450 256         

VIII. Románvárosi Óvoda 5 769 668             7 157 445          7 006 154           7 019 733          9 188 000          9 000 000           9 000 000           9 500 000          9 500 000           10 000 000        10 000 000        10 000 000         103 141 000         

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 127 940 329         128 157 636      138 266 209      131 997 328     128 727 453      126 711 032       129 341 043      127 950 827     125 746 852       132 674 858     136 246 951      125 937 149       1 559 697 661      

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése

5. melléklet
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I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 000 000          4 000 000          4 000 000          4 000 000           13 953 797          4 000 000            4 000 000            4 000 000          4 000 000          4 000 000           4 000 000          4 409 600          58 363 397            

II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 21 964 037        12 723 000        12 000 000         3 360 000            10 003 000         12 000 000          12 000 000         84 050 037            

III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 15 498 980        15 538 980        16 724 220        18 076 980         17 961 632          18 334 643         15 884 643          15 418 980        15 568 980        15 568 980         15 568 980        15 538 980        195 684 978          

IV. Eleki Román Általános Iskola 5 946 319          9 640 948          11 810 025        9 385 776           8 834 150            8 834 150            8 834 150            8 834 150          8 834 150          8 834 149           8 834 149          8 834 149          107 456 265          

V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 25 074 119        19 074 120        21 480 581        21 579 596         19 071 597          19 071 596         19 071 597          24 309 604        19 071 597        19 071 597         19 071 597        19 071 597        245 019 198          

VI.

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda 27 783 248        27 783 248        20 906 828        22 117 248         20 181 568          20 533 248         19 537 858          19 537 858        19 537 858        19 537 858         19 537 858        19 537 858        256 532 530          

VII.

Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 45 407 795        38 207 795        42 646 175        43 487 795         38 207 795          42 207 795         43 707 795          45 278 642        42 574 667        42 574 667         42 574 667        42 574 668        509 450 256          

VIII. Románvárosi Óvoda 6 762 576          8 571 425          7 480 720          8 805 814           8 820 465            8 800 000            8 800 000            8 800 000          9 000 000          9 100 000           9 100 000          9 100 000          103 141 000          

Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 152 437 074     135 539 516      125 048 549      139 453 209       130 391 004        131 784 432       131 836 043        126 179 234      118 587 252      130 687 251       118 687 251     119 066 852      1 559 697 661       

5a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13.) önkormányzati határozatához
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I. Önkormányzat 15 000 000        18 500 000        38 600 000        38 000 000        27 500 000        35 000 000        45 000 000        50 000 000        33 990 000        35 000 000        30 000 000        25 950 442        392 540 442           
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I. Önkormányzat 15 000 000        18 500 000        38 600 000        38 000 000        27 500 000        35 000 000        45 000 000        50 000 000        33 990 000        35 000 000        30 000 000        25 950 442        392 540 442           

II. Intézmények összesen 127 940 329 128 157 636 138 266 209 131 997 328 128 727 453 126 711 032 129 341 043 127 950 827 125 746 852 132 674 858 136 246 951 125 937 149 1 559 697 661       

Mindösszesen: 142 940 329     146 657 636      176 866 209     169 997 328      156 227 453      161 711 032     174 341 043     177 950 827      159 736 852     167 674 858      166 246 951      151 887 591     1 952 238 103       

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásainak ütemezése

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és  intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése

6. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13.) önkormányzati határozatához
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I. Önkormányzat 22 325 000        35 000 000        135 876 000      22 325 000         104 526 865       5 000 000           17 815 000        5 000 000          5 000 000           22 325 000        6 500 000          10 847 577        392 540 442           

 Ft

S
or

sz
ám

Intézmény megnevezése

ja
nu

ár

fe
br

uá
r

m
ár

ci
us

áp
ril

is

m
áj

us

jú
ni

us
 

jú
liu

s

au
gu

sz
tu

s

sz
ep

te
m

be
r

ok
tó

be
r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

Ö
ss

ze
se

n

I. Önkormányzat 22 325 000        35 000 000        135 876 000      22 325 000         104 526 865       5 000 000           17 815 000        5 000 000          5 000 000           22 325 000        6 500 000          10 847 577        392 540 442           

II. Intézmények összesen 152 437 074 135 539 516 125 048 549 139 453 209 130 391 004 131 784 432 131 836 043 126 179 234 118 587 252 130 687 251 118 687 251 119 066 852 1 559 697 661        

Mindösszesen: 174 762 074      170 539 516      260 924 549      161 778 209       234 917 869       136 784 432      149 651 043      131 179 234     123 587 252      153 012 251      125 187 251      129 914 429      1 952 238 103        

6a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló  /2018. (IX.13.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és  intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételeinek ütemezése

































































































































































































Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă 

Chitighaz, str. Szent Imre nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 

web:www.romansulioviketegyhaza.hu 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. Telefon, fax: 66/250-052 

E-mail.: romaniskola01@freemail.hu 

OM azonosító: 028328 

 

   

 

 

 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda  

a 2017/2018-as tanév beszámolója 

 

 

        Borbély Erika 

        intézményvezető 
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A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fenntartója a Magyarországi 

Románok Országos Önkormányzata. Fenntartónk számára fontos az intézmény fejlődése, nem 

csupán külsőségekben, hanem az ott folyó szakmai munka szempontjából egyaránt. Az 

intézmény működése a normatív támogatásoknak köszönhetően, valamint a köznevelési 

megállapodás alapján biztosított volt. Örömteli számunkra, hogy a köznevelési 

megállapodás 5 évre lett aláírva, mely biztosítja a nyugodt, biztonságos munkavégzést.  

Intézményünk önállóan gazdálkodó, a támogatásokat a fenntartó kapja, amit 

maradéktalanul továbbít a részünkre. Ez biztonságérzetet ad, hiszen mi tudjuk a 

legjobban, hogy mire van szükségünk az intézmény hatékony működéséhez.  

Büszkék vagyunk arra, hogy a településen csökkenő gyermeklétszám ellenére is a mi 

óvodánkban és iskolánkban több a gyermeklétszám.  

Óvodai nevelés általános értékelés 

Óvodánk nagy múltú, román nemzetiségi intézmény.  

Alapfeladatait az intézmény egyik meghatározó alapdokumentuma, az Alapító okirat 

határozza meg.  

Az óvoda feladata a gyermekek óvodai nevelése, napközbeni ellátása, melynek keretében 

őrizve a román nemzetiségi múltat, hagyományokat, szokásokat a nevelés oly módon 

szervezték, tervezték, hogy a gyermekek számára biztosítsák a román nemzetiség 

kultúrájával, szokásaival, hagyományaival való ismerkedést, a román nyelv napi szinten való 

aktív hallását, használatát napi szinten és óvodai programok keretében. 

Elsődleges cél a gyermekek érdeklődésének felkeltése már ebben a korban a román nyelv 

iránt, melyet életkori sajátosságaikat figyelembe véve kíváncsiságukra, érdeklődésükre 

alapozva játékosan utánzáson alapuló nyelv elsajátítás módszerével próbálták megvalósítani 

az óvodapedagógusok. 

Szoros kapcsolatban állnak a román nemzetiségi általános iskolával, román nemzetiségi 

önkormányzattal, román nemzetiségi identitásukat őrző emberekkel, szakmai munkánkat 

támogató háttérintézményekkel. 

A délelőtt folyamán a gyermekek koruknak megfelelő spontán tervezett tevékenységek, 

játékok közül választhatnak, az óvónők irányításával tevékenységük során különböző új 

ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek, meglévő ismereteiket rendszerezhetik, 

megerősíthetik. Fontosnak tartják a tapasztaláson alapuló több érzékszerven keresztül történő 

új ismeretek szerzésének lehetőségét.  
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Helyzetelemzés 

Az alapellátás körében a 3-7 éves gyerekek napközbeni ellátását végzi intézményünk.  

Az óvodapedagógusok a gyermek értelmi, érzelmi fejlődését, mozgásfejlesztését végzik és 

rögzítik az elért eredményeket a gyermekek fejlődési naplójába. Negyedévenként – a rögzített 

adatokról a szülőket is tájékoztatják. 

Az óvodapedagógusok a gyermekeket fejlettségük alapján javasolják az iskolai életre, 

szakértői vizsgálatra, vagy még egy év óvodai nevelésre.  

A nevelési eredmények az óvodapedagógusok szakmai véleménye alapján az óvoda 

vezetőjének engedélyével, valamint néhány esetben a Pedagógiai szakszolgálat véleménye 

alapján maradtak a gyermek óvodában ill. kezdték meg iskolai tanulmányaikat.  

Az iskolába menő gyermekek képességeiknek megfelelően az óvodai nevelés országos 

alapprogramjában és a pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján elérték az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.  

Óvodánkban logopédus és gyógypedagógus végzi a rászoruló gyermekek fejlesztését és segíti 

az óvodapedagógusok munkáját.  

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló 

foglalkozások keretében folyik. A gyermekekkel minden csoportban szakképzett 

óvodapedagógus foglalkozik heti váltásban. Munkájukat segíti még egy fő pedagógiai 

asszisztens valamint minden csoportban egy dajka.  

Minden pedagógus rendelkezik az önképzés, az önművelődés a szaktudás fejlesztésére 

irányuló igénnyel.  

Pedagógiai folyamatok, pedagógiai munkánk 

Munkájuk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok gondot 

problémát felvető, de ugyanakkor sor örömet, eredményt felmutató közös élményeken, 

sikereken alapuló, gyermekszeretetet, ragaszkodást tükröző munka, amelyben domináns 

szerepe van az érzelmeknek, szeretetnek, példamutatásnak ezeken keresztül történő 

nevelésnek.  

A szülők egyre nagyobb nyitottságot várnak el az óvodától. Szeretik látni mindennapjainkat, 

szeretnek betekintést kapni mit csinál gyermekük egész nap az óvodában.  

Összességében az idei nevelési évben is elmondható, hogy tapasztalataink szerint az itt 

dolgozók odafigyeléssel, szívesen végzik munkájukat, feladataikat az óvodában. Az óvoda 

környezete mindezt tükrözi is.  
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Kiemelt céljaink és feladataink 

A szakmai munka irányvonalát fejlesztési céljaik megvalósításához szükséges feladatokat az 

országos óvodai program alapján a saját pedagógiai programunkban fogalmaztuk meg. 

A célok megfogalmazása a megvalósítás koncepciója, stratégiája, a szükségletek és 

lehetőségek tárgyilagos elemzésével fogalmazódott meg.  

További célunk  

A szervezet szakmai színvonalának erősítése és a román nyelvi nevelés további erősítése. 

 

Tárgyi feltételeink 

 

Csoportszobák: A csoportszobák mérete megfelelő a jelenlegi gyermeklétszámhoz, a 

tornaszobánk is nagyon jól funkcionál, a gyermekek nagyon szeretik a mozgásos játékokat így 

nagyon szeretnek a tornaszobában mozogni, játszani.  

A nyár folyamán két csoportszobára való új bútort rendeltünk, melyek segítségével 

nyugodtabb, esztétikusabb légkört és környezetet tudunk biztosítani a gyermekek számára, 

különböző tevékenységek elmélyültebb és sokrétűbb kibontakoztatásához. Az üres 

csoportszobában különféle tehetségműhelyeket alakítunk ki a kora gyermekkori tehetség 

kibontakoztatásához.  

A csoportszobák esztétikussá tételében nagy szerepet kaptak az óvodapedagógusok kreatív 

ötletei, saját készítésű dekorációk, díszítések, melyek otthonossá tették a termeket.  

A nyár folyamán az óvodában új kültéri játékok beszerzése fog történni, saját önerő útján. 

Felhívjuk a fenntartónk figyelmét, hogy településünkön két óvoda működik. A helyi 

önkormányzat fenntartásában lévő óvoda 80 millió forintos támogatást nyert el, melyből az 

intézmény „kívül és belül” is teljesen meg tudott újulni. Óvodánk szakmai munkájával mindig 

a vezető helyen állt a településen, azonban a szülők számára a külső megjelenés is fontos. 

Legfőbb célunk, hogy a település csökkenő gyermeklétszáma ellenére is megtartsuk óvodánk 

lélekszámát, melyhez elengedhetetlen felvennünk a versenyt a külső megújulásban. A 

legfontosabb feladat a színvonalas játszóudvar fejlesztése.  
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Iskolai oktató-nevelő munka 

 

Az iskolában 16 fő főállású pedagógust 1 fő főállású pedagógiai asszisztenst és  4 fő óraadó 

tanárt alkalmazunk (biológia, kémia, ének, fizika, tantárgyak oktatására). A pedagógus 

munkát segíti az iskolatitkár.  Az iskola működtetését 8 fő technikai dolgozó segíti.  

 

Továbbképzések:  

Négy fő az MROÖ által elnyert EMET pályázat keretében román nyelvi továbbképzésen vett 

részt.  

Mennyházán egyhetes román továbbképzésen vett részt 3 fő. 

Bázis iskolák továbbképzésein 6 fő vett részt.  

 

Kitűntetések:  

Mokán Jánosné igazgatóhelyettes óvónő Kétegyháza pedagógiájáért kitűntetésben részesült. 

Ambrus Mária „Bene Merinti” pentru susținerea limbii române în Ungaria díjjal tüntette ki a 

Szegedi Román Tanszék és a Csongrád Megyei Román Önkormányzat. 

dr. Moldovánné Székely Aranka Julianna a HEBE Kft Év tanára pályázaton az Év angol 

tanára lett.  

 

Tárgyi feltételek 

Intézményünk a 2017/2018-as tanévben felújítási munkákat nem végzett, mivel a 

fenntartóváltás óta folyamatosan tudtunk fejleszteni, felújítani.  A nyár folyamán a szokásos 

karbantartási munkák és néhány helység tisztasági meszelése történt meg mindhárom 

telephelyen. Az intézmény költségvetésének terhére a fenntartónk a múlt évben megvásárolta 

az iskola melletti lévő (Szent Imre u. 91.) alatti ingatlant, amelyre azért volt szükség, mert a 

fenntartó pályázatot nyújtott be tornaterem és természettudományos szaktanterem építésére. A 

pályázathoz engedélyes építési tervre is szükségünk volt, a tervezői díjat  is az intézmény 

költségvetésének terhére fizettük ki. A pályázat eredményéről még nincs információnk.  

A tanév folyamán számos kis értékű tárgyi eszköz vásárlására került sor, melyek éves 

költségvetésünkben nem számottevőek, viszont az intézmény mindennapjaihoz 

elengedhetetlenek, a gyermekek és pedagógusok életét jelentősen megkönnyítik.  
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Pályázatok 

 „Múltidéző kalandozás Brassó környékén” nyelvi tábor  NEMZ-TAB-EPER-17-0177  

1.970.000,-Ft 

„Kalandozások a Fekete-tenger partján” nyelvi tábor NEMZ-TAB-18-0190   2.290.000,-Ft 

„Az élet fordulópontjai a kétegyházi ortodox románoknál” c.könyv  NEMZ-KUL-18-608  

700.000,-Ft 

„Családi nap a kétegyházi román oviban”   NEMZ-KUL-EPER-17-0852   360.000,-Ft 

„A hagyományok nyomában Gyulán” (alsós kirándulás 2017.májusában) NEMZ-KUL-

EPER-17-0720   250.000,-Ft 

Ebédlő építés (országos önkormányzat nyerte) összesen 26.000.000,-Ft 

Közfoglalkoztatási pályázat: 2017. évben 2.304.529,-Ft, 2018. I. félévben 1.555.269,-Ft 

EFOP 3.1.8.-2017. Együtt testvérként iskolaközi szemléletformáló program (15 millió forint) 

EFOP 4.1.5-16-2017. Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (417 millió forint) 

 

Általános, legfontosabb célkitűzéseink voltak a 2017/2018-as tanévre  

- Alapkészségek fejlesztése,  

- tehetséggondozás, a tanulók eltérő egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve 

- felzárkóztatás,  

- a román nyelv magas színvonalú oktatása, versenyeztetés,  

- IKT eszközök alkalmazása minden tanórán (interaktív tábla, tanulói laptopok), 

- tevékenység és élményközpontú tanulás szervezési technikák alkalmazása 

- a kultúrált viselkedés normáinak fejlesztése 

- a tanulói aktivitás növelése és felelősségvállalás erősítése 

- az önismeretet erősítő tevékenységek rendszeres alkalmazása, az életkornak megfelelő 

módszerek megválasztásával 

- A fenntarthatóság fogalmának, a környezettudatos gondolkodásnak és életmódnak 

megismertetése, igény kialakítása a környezettudatos viselkedésre. 

- egységes nevelői szemléletmód kialakítása, egységes nevelői módszerek alkalmazása 

a mindennapi pedagógiai munkában, 

- a pedagógiai munka írásos dokumentumainak naprakész vezetése, 

- a pedagógusok önértékelésének koordinálása, szabályzók elkészítése, 

- a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működtetése. 
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Ebben a tanévben két fő pedagógus sikeresen minősült pedagógus II. fokozatba. A tavasz 

folyamán a következő tanévre intézményünkből 8 fő jelentkezett pedagógus II. fokozat 

elérésére.  

Kiemelt feladat volt az év folyamán a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre való felkészülés. 

Az intézményben az igazgató, az igazgatóhelyettes óvónő vezetői tanfelügyelete ill. az iskola 

és az óvoda intézményi tanfelügyelete megtörtént, sikeres volt.  

Intézményünk érintett volt ebben a tanévben a Békés Megyei Kormányhivatal által elvégzett 

kétévenkénti törvényességi ellenőrzésben. A Kormányhivatal munkatársai mindent rendben 

találtak.  

  

 

Az önértékelési csoport kiemelt feladatai voltak: 

 Az önértékelés lebonyolításában kitüntetett szerep vállalás 

 Az intézmény Önértékelési  programjának korrekciójában – elsősorban a várható 

jogszabályi változások és az intézményi tapasztalatok függvényében – közreműködés 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése 

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, 

Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a 

szükséges javaslatok megtétele. 

 

 

Az önértékelési csoport feladata az önértékelések során, hogy közreműködik: 

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában, 

 az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, 

összeállításában, 

 a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében, 

 az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában, 

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásban, 

 Az OH önértékelést támogató informatikai felület kezelésében 
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Általános értékelés 

 

Az általános iskolában a nevelő-oktató munka Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv szerint 

folyik. Az iskolában dolgozók valamennyien tudják, hogy eredményeket, sikereket csak 

közösen, következetes munkával a mindennapi megújulás igényével lehet elérni.  

Nagy munkát jelent az intézmény alapdokumentumainak átdolgozása, amely jelenleg 

folyamatban van. 

Örömteli számunkra, hogy a beiskolázható csökkenő gyermeklétszám ellenére iskolánk 

tanulóinak létszáma nem csökken. Iskolánk népszerűségének okát a szabad 

iskolaválasztásban, valamint a tantestület felkészültségében látom. A 2017/18-as tanévre 

17 első osztályos tanuló iratkozott be intézményünkbe. Iskolánk létszáma 2,5-szerese a 

település másik iskolájának létszámának. Örömteli számunkra, hogy egyre több szülő 

felismeri a román nyelv fontosságát, és ezért is íratják gyermeküket iskolánkba. Úgy 

gondolom iskolánk jövőjének legfőbb záloga továbbra is az összeszokott, szakmailag 

igényes, a szülőkkel együttműködő tantestület.  

Törekszünk a  tanulók esélyegyenlőségének legoptimálisabb megvalósítására. Az oktatás 

során mindig figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit. Évfolyamaink optimális 

létszáma lehetővé teszi a személyenkénti folyamatos odafigyelést. Egész éves feladatainkat 

úgy állítjuk mindig össze, hogy tág teret tudjunk biztosítani a színes, sokoldalú iskolai 

életnek, tanulásnak, a játéknak, a munkának, együttműködésnek. Az iskola nevelői a tanítási, 

tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a 

tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. Folyamatosan ösztönözzük a tanulásra 

tanulóinkat, ébren tartjuk a tanulási kedvet. Ennek érdekében különböző módszereket 

alkalmazunk (IKT eszközök, önálló kutatás, tevékenykedtetésre épülő módszerek, élmény, 

tapasztalatszerzés, kooperatív technikák alkalmazása.). Cél az IKT eszközök még szélesebb 

körű alkalmazása. Az interaktív táblát, a tanulói laptopokat az órai munkában minden 

pedagógusunk önállóan alkalmazza. Szükség lenne új interaktív tananyagok beszerzésére,a 

MOZAIK Kiadó tankönyveit használó pedagógusok számára igényes interaktív tananyagok 

állnak rendelkezésre. Különösen nagy szükség lenne román nyelv és irodalom, ill. román 

népismeret órákhoz használható segédanyagokra, hiszen a nyelv oktatása, 

hagyományaink ápolása kiemelt feladatunk. A kollégák az internet segítségével tudják a 

segédanyagokat pótolni, hiszen mind a tankönyvkiadók, mind az egyéb, oktatási 

segédanyagokkal foglalkozó honlapok segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a modern 
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kor elvárásainak megfelelő anyagok beszerzéséhez, amelyekkel élvezetesebbé, 

élményszerűvé tehetjük a tanítási órákat. Az EFOP pályázatból 15 db tabletet tudtunk 

vásárolni.  

 

 A munkaközösségek tagjaira jellemző a tettre készség, a feladatok felelősségteljes, pontos 

végrehajtása, egymás segítése.  

A munkaközösségeket az intézményi célokat szem előtt tartó, tettekre inspiráló, toleráns, 

segítőkész munkaközösség-vezetők irányítják. 

A 2017/18-as tanévben is folyamatosak voltak az óralátogatások, az intézmény vezetősége 

részéről. A tapasztalatok a következők az iskola egészére vonatkozóan: 

- ütemes, jól szervezett munkavégzés, 

- aktív tanulói tevékenység, 

- nyugodt tanítói, tanári irányítás, átgondolt, jól felépített tanítási órák, 

- változatos módszertani kultúra, 

- alkalmazkodás a gyerekek életkori sajátosságaikhoz, egyéni képességeikhez, 

- előzetes ismeretekre való építkezés, 

- pontos, jól megfogalmazott kérdések, 

- törekvés a tanulók pozitív értékelésére, 

- megfelelő szemléltetés, eszközhasználat,- interaktív tábla 

- lehetőség az önálló gondolkodás érvényesítésére, 

- differenciált fejlesztés. 

Az alsó és felső tagozaton  tanító nevelők oktató munkájára jellemző, hogy 

- ismerik saját szakjuk tanításának módszereit, 

- változatos módszertani kultúrával rendelkeznek, és alkalmazzák is azokat, 

- az ismeretek szerzésénél figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, a 

tapasztalatszerzést részesítik előnybe. 

A tanulmányi munka eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy a tanulók hogyan 

készülnek a tanítási órákra. Az alsó tagozaton 4 osztályában jól összeszokott tanítópárosok (8 

fő) viszik nagyfelmenő rendszerben az osztályokat 1-4.osztályig, megosztva egymás között a 

tantárgyakat.  
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A következő tanévre kiemelt feladatunk kell legyen a belső tudásmegosztás, módszertani 

gyűjtemény hatékonyabb működtetése a tanítók és az azonos szakos (főleg román) kollegák 

esetében.  

A tantestület valamennyi tagja azonosulni tudott az iskola céljaival, vállalt feladataival. 

- Folytatni kell a pedagógiai kultúra további megújítását, amelyet a tanulási-tanítási 

stratégiák, módszerek, eszközök, oktatásszervezési eljárásokkal kell megvalósítani. 

- A gyakorlatban a változó tanári szerepfelfogás, a tanári kompetenciák gazdagítása 

érdekében mindenki elkötelezettségének érvényesülni kell. 

- Az osztályfőnöki munkában az adminisztrációs feladatok mellett a NEVELÉSI 

funkciót kell erősíteni, felértékelni. Az év során az osztályfőnöki munkában kiemelt 

szerepet kapott az osztályközösség önismereti, önértékelés területe. 

- Minden pedagógusnak személyes felelőssége a tanulási nehézségekkel küzdő 

gyerekek képességeinek fejlesztése. A tanórai tevékenység, foglalkozás során a 

szakértői bizottság határozatában szereplő javaslatokat alkalmazni kell. 

- Minél korábban fel kell ismernünk a tehetségeket, hogy személyre szabott fejlesztéssel 

segítsük fejlődésüket. 

- A szervezetfejlesztés terén az intézmény valamennyi dolgozójának feladata a közös 

értékrend további megerősítése. 

- A helyi tantervben elfogadott céloknak megfelelően szerveztük meg egész évben a 

tanulás tartalmát. 

A kollégák – módszertani szabadságukkal élve – önállóan választották  ki a használt 

tankönyveket és tanulmányi segédeszközöket, figyelembe véve a következőket: 

- Tankönyvcsaládok évfolyamonkénti egymásra épülése. 

- Tankönyvárak mérséklése. 

Iskolánk kétnyelvű, román nemzetiségi általános iskola. Fontosnak tartjuk a román nyelv 

minél magasabb szintű elsajátíttatását tanulóinkkal, bár ez évről-évre nehezebb, mivel 

otthonról nem hozzák magukkal a nyelvet. Kiemelt célunk volt ebben az évben is, hogy 

átadjuk  tanulóinknak mindazt, ami fontos, értékes anyanyelvünk, identitásunk 
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megőrzéséhez. Tanulóink az országos román versenyeken  jó eredményekkel 

szerepelnek. A román nyelv mellett tanulóink angol és német nyelv között választhatnak. 

A román nyelv és idegen nyelv oktatásunk legfőbb célja a kommunikatív nyelvoktatás, 

amelyhez a kompetencia alapú oktatás módszereit és eszközkészletét egyaránt alkalmazzuk. 

Az eredményes munka legfontosabb feltétele, hogy a tanulók felé sokoldalúan, 

érdekfelkeltően továbbítsuk a nyelvi ismereteket. A szülők jelenleg nagyon igénylik a nyelvek 

magas szintű oktatását  ezeknek a kihívásoknak meg kell felelni a jövőben is. Új 

módszerekkel, ötletekkel, PR tevékenységgel, nyelvvizsgára felkészítéssel. Örömteli, hogy az 

utóbbi években angol középfokú nyelvvizsgát szereztek tanulóink. Sok jó képességű tanulónk 

van, célunk, hogy román nyelvből is szerezzenek középfokú nyelvvizsgát. 

A 8. osztályos tanulók felvételt nyertek valamelyik általuk kiválasztott középiskolába. 

Két fő a gyulai Nicolae Bălcescu Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Célunk a 

gimnáziummal együttműködve a Román Gimnáziumba való egyre magasabb 

továbbtanulási arány növelése a további években. 

Erősségeink között említjük az igényes  szakmai munkát, a tanárok és a diákok közötti 

jó kapcsolatot, a színes  szabadidős programok szervezését és tartalmát, innovációk 

alkalmazását, valamint az iskolai hagyományok,a román hagyományok ápolása. 

 

Az országos kompetenciamérés eredményei 

 
A kompetencia mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét 

mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt 

vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben 

tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. A szövegértés területén 

a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, 

menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk 

visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok, összefüggések felismerését vagy a 

szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben. A 

matematikai eszköztudás területén az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban 

megjelenő probléma matematikai megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a 

tanulóktól, a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek, 

hozzárendelések és összefüggések, alakzatok síkban és térben, események statisztikai 

jellemzői és valószínűsége).  
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A 2017-es eredmények kissé elmaradnak a korábbi évek eredményeitől, mivel a 8. osztály kis 

létszámú, gyengébb képességű osztály volt, ugyanakkor a korábbi eredményeikkel 

összehasonlítva azt látjuk, hogy eredményeik nem romlottak, tehát a hozzáadott pedagógiai 

értékek ugyanolyan mértékűek, mint korábban.  

 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 

 

 

 
Mérési 

terület 

Évf. Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2017 2016 2015 2014 2013 

Matematika 6. ált. isk. 1432 

(1354;1504) 

1266                 

(1175;1366) 

1420 

(1357;1476) 

1588 

(1533;1632) 

1294 

(1227;1379) 

8. ált. isk. 1287 

(1179;1396) 

1622 

1570;1665) 

1456 

(1387;1534) 

1726 

(1680;1790) 

1508 

(1435;1604) 

Szövegértés 6. ált. isk. 1476 

(1410;1567) 

1462 

(1380;1547) 

1460 

(1357;1593) 

1674 

(1639;1715) 

1385 

(1320;1445) 

8. ált. isk. 1319 

(1217;1427) 

1691 

(1633;1752) 

1456 

(1418;1509) 

1729 

(1698;1762) 

1534 

(1461;1604) 

 

 

 

 

Matematika 6. osztály 
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Szövegértés 6. osztály 

 
 

A táblázatokban jelölt eredmények alapján elmondható, hogy az osztály teljesítménye nagyon 

változó: az 1. szint alatti eredménytől a 6. szintig teljesítő tanulók egyaránt előfordulnak. 

Matematikából két tanuló teljesített az 1. szint alatt, ezért számukra felzárkóztató 

foglalkozásokat, korrepetálásokat szervezett a szaktanár. Mind matematikából, mind 

szövegértésből a 3. és 4. szintet érték el a legtöbben, további feladatunk az ő fejlesztésük. 

Szövegértésből az 5. és 6. szintet is értek el tanulók, ez kiválóan mutatja a tanulók és a 

pedagógusok közös erőfeszítéseit a minél jobb eredmények elérése érdekében. 

 

 

Matematika 8. osztály 

 
 

Szövegértés 8. osztály 
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A 8. osztály teljesítménye elmarad a korábbi eredményektől. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy az osztályban nem folyt megfelelő pedagógiai munka. Az osztály összetétele nem túl jó, 

kevés a jó képességű tanuló. 8. osztályra ők is elvesztették motivációjukat, nagyon nehéz őket 

munkára bírni. 6. osztályos eredményeikkel összehasonlítva azonban elmondható, hogy 

eredményük nem romlott, teljesítményük a korábbi évekéhez hasonló.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy iskolánkban a nevelő-oktató munka magas szinten 

folyik, a tanulók eredményei az országos átlag közelében találhatók. Pedagógusoknak és 

diákoknak egyaránt törekednünk kell a továbbiakban is a magas színvonalú munkára, hogy 

megtartsuk és tovább javítsunk eredményeinken. 

 

 

A 2017/2018-as országos idegen nyelvi mérés eredményei – dr. Moldovánné 

Székely Julianna Aranka szakos tanár értékelése alapján 

 Az idei angol nyelvi országos kompetencia mérést a tanulók 2018 . május 16-án írták meg.    

           

A 6. évfolyam országos eredménye 91% .  

Az angol csoport létszáma 12 tanuló  (senki nem hiányzott).                                    

A legjobb eredmény 100% = 1 fő, 90% -ot  vagy annál magasabb eredményt 8 fő ért el.        

A leggyengébb eredmény 84%  2 fő.                                         

8. évfolyam átlagos országos eredménye 85%.                        

Az országos átlag ennél a korosztálynál 50%.                   

Az angol csoport létszáma 16 fő (1fő hiányzott). Mindenki az országos átlagnál magasabb 

eredményt ért el.    

A legjobb eredmény  98% ,  2 fő érte el,  90% -ot vagy annál magasabb eredményt 5 fő ért el.  

         

A leggyengébb eredmény 68%  1 fő,  80%-ot vagy annál magasabb eredményt 7 fő ért el. 

 

 

Idegen nyelvi mérés értékelése 2018 

német 6. osztály – Árgyelán Krisztián német szakos tanár értékelésem alapján 

 
A hatodik osztály idegen nyelvi mérése két részből, három olvasott és három hallott 

szövegértési  feladatból állt. A tanulók a felmérésen 74%-os összeredményt értek el, ami 



15 

 

jónak mondható és megfelel a tanórákon nyújtott teljesítményüknek. Ezen belül az olvasott 

szöveg értése 66%-os lett, a hallott szöveg értése pedig 81%.  

Olvasott szöveg értése: 

 Az első feladatban képes feliratokat kellett helyszínekkel párosítani, ami nem okozott 

különösebb problémát a gyerekeknek. A második feladatban egy énekessel készült interjú 

kérdéseire kellett megtalálni a helyes válaszokat. Itt már többet hibáztak a gyerekek, ami 

véleményem szerint a viszonylag hosszabb válaszlehetőségeknek és a figyelmetlenségnek 

tudható be. A harmadik feladatban a párizsi Disneyland honlapján található ismertetőből 

kellett információkat gyűjteni, ami igen jól sikerült a diákoknak. 

Hallott szöveg értése: 

Az első feladatban piktogramokkal kellett egyeztetni a hallott szövegeket, ami szinte 

mindenkinek hibátlanul sikerült. A második feladatban az elhangzó beszélgetések helyszíneit 

kellett bejelölni, ami szintén nem okozott gondot a gyerekeknek. Az utolsó feladat egy 

bevásárlóközpontban elhangzó információkat tartalmazott. A különböző árucikkekkel 

kapcsolatos hiányos mondatokat kellett a hallottakkal kiegészíteni. Ennél a feladatnál kicsit 

többet hibáztak a tanulók, mivel igen kis különbség volt a három válaszlehetőség között. A  

hallott szövegértési feladatokkal kapcsolatban elmondható, hogy a gyerekek globálisan 

megértették az elhangzottakat, ki tudták szűrni a megoldáshoz szükséges kulcsszavakat. 

 

                                          

Idegen nyelvi mérés értékelése 2018 

német 8. osztály - Árgyelán Krisztián német szakos tanár értékelésem alapján 

 

A nyolcadik osztály idegen nyelvi mérése szintén két részből, három olvasott és három hallott 

szövegértési  feladatból állt. A tanulók a felmérésen igen jó, 80%-os összeredményt értek el. 

Ezen belül az olvasott szöveg értése 75%-os lett, a hallott szöveg értése pedig 85%. A 

feladatok leírása, elmondása német nyelvű volt; ezek megértése nem okozott problémát a 

gyerekeknek. 

Olvasott szöveg értése:  

Az első feladatban egy összefüggő szöveg mondatait kellett kiegészíteni a megadott három 

lehetőség egyikével, ami nem okozott különösebb gondot a tanulóknak. A második feladatban 

gyerekek utazási szokásaival, lehetőségeivel kapcsolatos kérdésekre kellett kiválasztani a 

megfelelő válaszokat a megadott lehetőségek közül. A témában megfelelő szókinccsel 

rendelkező diákok többnyire jól oldották meg a feladatot. A harmadik feladatban egy 
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különleges angol várossal kapcsolatos szöveg alapján kellett  kiegészíteni mondatokat, a 

gyerekek három lehetőség közül választhattak. A három feladat közül ez sikerült a legjobban. 

Hallott szöveg értése: 

Az első feladatban ajándékozási tippeket hallhattak a gyerekek; ezeket kellett képekkel 

összepárosítani,ami jól sikerült. A második feladatban nyári programlehetőségeket ajánlottak 

Berlinben. A hallott információk alapján kellett mondatokat befejezni; a diákok többnyire jó 

megoldásokat választottak. A harmadik feladatban különböző témájú hírek hangzottak el, a 

tanulóknak ki kellett választaniuk három lehetőség közül a hírekhez tartozó megfelelő 

címeket. 

 

A felmérés feladatairól összességében elmondható, hogy a gyerekek érdeklődési körének, 

nyelvi szintjének megfelelő volt. Az autentikus szövegek jól illeszkedtek az iskolánkban 

használt WIR tankönyvcsaládhoz. A felmérés eredménye megerősített abban, hogy a mai 

nyelvoktatási törekvéseknek megfelelően, nem a nyelvtan az elsődleges, hanem a 

kommunikáció és a szókincs. 

 

Gyógypedagógiai oktatás 

Intézményünkben az SNI-s tanulók száma: 7 fő, BTM-es tanuló 9 fő. 

Óraadó gyógypedagógus kollega heti rendszerességgel három délután tartotta a fejlesztő 

foglalkozásokat. A gyermekek szívesen vettek részt a fejlesztéseken, motiválást, bíztatást 

kevés gyermek igényelt.  A kolleganő igyekezett úgy megerősíteni és fejleszteni egyéni 

képességeiket és készségeiket, hogy azokat alkotó módon sikerrel kamatoztathassák az 

iskolai, óvodai munkájuk során. A gyógypedagógus és az óvónők, tanítók, tanárok között az 

információáramlás folyamatos volt. A gyermekek szüleivel is igény szerint tartotta a 

gyógypedagógus a kapcsolatot az előrehaladás érdekében.  

Az iskola pedagógusai az SNI-s és a BTM-es gyerekek esetében a következő elveket 

alkalmazták munkájuk során: 

- a feladatok megoldásához hosszabb idősávot biztosítanak 

- differenciáltan, egyénileg is segítik a tanulókat 

- értékelésükben elsősorban az önmagukhoz mért fejlődést értékelték. 
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A tanulói tudásszint képességszint mérések  iskolai szinten 

 

Mérések Célja, tartalma Célcsoport Időpontja, 

felelőse 

Felhasználása 

Iskolai mérések     

Félévi tantárgyi 

tudásszint mérések 

(ezek %-os 

eredményei a 

pedagógusok által 

leadott félévi  

beszámolók részei) 

Tantárgyak tartalmi 

részének elsajátítása, 

alkalmazása 

feladatokban. 

Minden 

tanuló. 

Január 

Tanítók, 

szaktanárok 

Következő évi 

tantárgyi 

koncentráció 

tervezése, egyéni 

hiányosságok 

feltérképezése. 

Hangos olvasás 

mérése 

Olvasási készség 

felmérése. 

Alsós 

tanulók 

Szeptember 

Tanítók, fejlesztő 

pedagógus 

Olvasási 

nehézséggel küzdő 

tanulók szűrése, 

következő évi 

fejlesztésük 

tervezése. 

Román tantárgyi 

tudásszint mérése 

A nyelvi tudás 

alkalmazása írásban 

és szóban. 

Minden 

tanuló. 
 

Tanítók, 

szaktanárok 

Az eredmények 

tapasztalatai alapján 

az oktatási 

módszerek javítása, 

a nyelv 

használatának 

erősítése. 

Külső mérések     

Országos 

kompetencia 

mérés 

Idegen nyelvi 

kompetenciamérés 

Matematikai és 

szövegértési 

kompetenciák 

mérése. 

6.8. 

évfolyam 

2017.május  

2017. május 

A 

minőségirányítás 

iskolai 

koordinátora 

Az eredmények 

alapján a gyenge 

területek javításának 

tervezése, 

hozzáadott érték  

elemzése. 
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Gyermekvédelmi munka 

Leggyakoribb gyermekvédelmi problémák az intézményben: igazolatlan hiányzás, családi 

környezet szülői elhanyagolás, család anyagi helyzete, felszerelés hiánya, magatartási 

problémák. Problémák esetén értesítettük a szülőket, a kétegyházi Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatot és felvettük az iskolarendőrrel a kapcsolatot.  

Az alábbi prevenciós munkákat végeztük az intézményben: 

- a csoportvezető óvónőkkel, osztályfőnökökkel folyamatos esetmegbeszélések 

történtek 

- családlátogatások 

- havi szintű esetmegbeszélések a családsegítő munkatársaival 

- mulasztások okai, tapasztalatok megbeszélése 

- óvoda-iskola átmenet megsegítésének erősítése 

- pályaválasztási kiállítás látogatása 7-8. osztályban 

- a gyermekvédelmi gondozáshoz kapcsolódó család és gyermekjóléti szolgáltatások 

folyamataihoz kapcsolódó protokoll betartása 

- esetkonferencián való részt vétel (a két igazgatóhelyettes munkaköri feladata) 

- szülői értekezletek, fogadóórák a Munkatervben meghatározottak szerint. 

 

Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

A délelőtti tanulás mellett, sok délutáni programból választhattak tanulóink. Különféle 

délutáni foglalkozásaink a tartalmas, kulturált és értékes szabadidő eltöltését hivatottak 

szolgálni. A tanórákon elért sikerek mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink nagy 

lelkesedéssel választották és látogatják a különféle délutáni foglalkozásokat: 

- angol nyelv  

- informatika  

- úszás 

- rajz  

- mazsorett  

- néptánc 

- hittan 

- alsó tagozatban tehetséggondozó foglalkozásokon vehettek részt a tanulók, 

kisnyelvész, matematika, román 
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Felzárkóztató órákat szükség szerint tartottak a kollegák főleg matematika és magyar 

nyelvből.  

 

Hagyományápolás 

 

 Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a 

nevelőtestület, a tanulóközösség, a román nemzetiségi önkormányzat, civil szervezetek 

véleményére, javaslataira, figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is. 

A rendezvények óvodánk és iskolánk egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos 

eszközei. A nyilvánosság előtt zajlanak, ezért az iskoláról alkotott jó vélemény, az iskola jó 

hírnevének letéteményesei. Ezért ezek a rendezvények az iskola nevelő-oktató munkájának 

szerves részét alkotják. Az iskola hagyományaihoz tartoznak a nevelési és oktatási célok 

megvalósítását segítő tanítási órán kívüli tevékenységek. 

Ebben a tanévben testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a Borosjenői Colegiul Mihai 

Viteazul iskolával. Egy 20 fős gyerekekből és pedagógusokból álló delegáció részt vett a 

települési román önkormányzat által megszervezett román nemzetiségi napon. 

 

Román tehetséggondozó foglalkozások szervezése főleg nyelvi és kulturális versenyeken 

résztvevő tanulók számára:   

 Román nyelvi tehetséggondozó foglalkozások szervezése, nyelvi kulturális 

versenyeken való részvétel  

 Román nemzetiségi versenyek  (Békéscsabai mesemondó verseny, Martyin György 

helyesírási verseny, Vocea de aur énekverseny) 

 Román néptánc foglalkozások szervezése a helyi művészeti iskolával közösen, 

valamint saját tánccsoport beindítása 

 Anyaországban meghirdetett rajzversenyeken való részvétel (Cupa Crisius) Chișineu 

Criș 

 A 2017/2018-as tanév közben és tanév végén tanulóink számára a következő 

anyaországi táborokban vehetnek részt tanulóink: 

„Múltidéző kalandozás Brassó környékén” nyelvi tábor  NEMZ-TAB-EPER-17-0177  

1.970.000,-Ft – iskolai pályázat 
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„Kalandozások a Fekete-tenger partján” nyelvi tábor NEMZ-TAB-18-0190   

2.290.000,-Ft – iskolai pályázat 

Román Tabara Oglinzi – 13 tanuló + 2 kísérő pedagógus  

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni felajánlása 

Kolozsvár 13 tanuló + 2 kísérő pedagógus MROÖ Dokumentációs és Információs 

Központ által elnyert EMET pályázat keretében. 

Ebben a tanévben kiemelt feladatunk volt a nyelvi labor hatékonyabb kihasználása, amelyet 

sikeresen megvalósítottak kollégáink. A román nyelv oktatásában ez kiemelkedő szerepet 

kap, hiszen az innovatív oktatástechnológia alkalmazása vonzóvá teszi a román nyelv 

tanulását a diákok számára, ezáltal a nyelv ápolása, a kultúra, a hagyományok őrzése 

hatékonyabbá válik.  

 

Az intézmény kapcsolati rendszere 

Az EMMI Nemzetiségi Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával, 

(Miniszterelnökség, Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények 

Megsegítéséért Felelős Államtitkárság) jó munkakapcsolatot ápol az intézmény. 

A román nemzetiségi szószóló úr mindenben segíti munkánkat. 

A fenntartóval leginkább az iskolavezetése tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás formái: 

intézményvezetői értekezletek, közgyűlés, email, napi kapcsolat az intézményfenntartó 

munkatársaival. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat minden támogatást megad intézményünknek. 

Jó munkakapcsolatot ápolunk a fenntartó által átvett többi nemzetiségi iskolával. 

Részt veszünk és műsorral gazdagítjuk a települési önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat rendezvényein. 

A Táncsics Mihály Művelődési Ház rendezvényeit rendszeresen látogatják diákjaink.  

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata több energetikai pályázatot nyert. Sajnálattal vettük 

tudomásul, hogy intézményünket meg sem kérdezték, hogy esetlegesen milyen energetikai 

beruházásra lenne szükségünk, hiszen az épületek a helyi önkormányzat tulajdonában vannak. 

Tették ezt úgy, hogy intézményünk gyermek- és tanulólétszáma kétszerese a településen 

működő másik két nevelési-oktatási intézménynek.  
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Intézményünk egész évben  a törvényi előírásoknak megfelelően működött. Összegezve a 

magunk mögött hagyott 2017/2018-as tanévet elmondhatom, hogy szakmai munkánk 

összességében sikeres, eredményes volt. A napi munkában, a feladatok teljesítésében a 

tantestület minden tagja legjobb tudásával, igyekezetével állt helyt. Külön megköszönöm 

minden kollégámnak, fenntartónak, hogy segítettek intézményvezetői feladataim minél 

sikeresebb ellátásában.  

 

 

Kétegyháza, 2018. június 21.    Borbély Erika 

       igazgató 

      

 

Legitimáció: A nevelőtestület a 2017/2018. tanév beszámolóját 2018. június 22-i tanévzáró 

értekezletén megvitatta és egyhangúan elfogadta. 

 

 

Hitelesítő:  ……………………….   ……………………………………… 

 

 

 

Mellékletek: 

 

 

1. sz. Melléklet: Statisztika 

2. sz. Melléklet: Alsó tagozat beszámolója, készítette: Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

3. sz. Melléklet: Felső tagozat beszámolója, készítette: Ambrus Mária 

4. sz. Melléklet: Óvoda beszámolója 

5. sz. Melléklet: Pénzügyi összesítés 
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1. sz. Melléklet 

 

2017/20

18-as 

tanév 

statiszti

ka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6.o. 7. o. 8.o. 

Román nyelv 4,2 3,8 3,7 4 3,9 3,7 3,2 

Román népismeret 4,5 3,7 3,9 3,7 4,1 3,9 3,3 

Magyar nyelv 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,15 3,15 

Magyar irodalom 3,8 4 4 3,8 4,3 3,7 3,4 

Történelem    4 4,3 3,65 3,5 

Idegen nyelv angol   4,3 4,4 4,5 3,86 4 

Idegen nyelv német   4,2 4 3,5 3 3,5 

Matematika 3,9 3,7 3,6 3,9 3,4 3,4 3,5 

Informatika    3,8 3,9 3,6 3,7 

Környezetismeret 3,8 3,8 3,9     

Természetismeret    3,9 3,9   

Fizika      4 4,2 

Biológia      3,6 3,35 

Kémia      3,5 3,5 

Egészségtan        

Földrajz      3,55 3,45 

Ének-zene 4,7 4,2 4,9 4,9 4,9 4,6 4,65 
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Rajz 4,8 4,2 4,9 4,8 4,8 4,4 4,85 

Technika 4,7 4,6 4,9 5 4,8 4,2  

Testnevelés 4,8 4,4 5 4,8 4,4 4,26 4,55 

Hon- és népismeret    4,4    

Osztályátlag: 4,3 3,9 4,2 4,2 4,2 3,76 3,73 
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osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. össz 

létszám 11 18 17 23 19 16 20  20 144 

napközi/tanulószoba 10 16 16 21 9 0 0 0 72 

kitűnő tanulók száma 3 4 4 5 4 2 4 4 30 

jeles tanulók száma 0 2 3 4 3 5 2 1 20 

igazolt hiányzás (óra) 914 1476 1113 1722 1358 1532 1527 2156 11798 

igazolatlan hiányzás 0 0 0 0 0 5 18 31 54 

osztályozó vizsgára kötelezettek 0 0 0 0 0 2 3  5 

szaktanári dicséretek száma 0 4 16 9 13 19 3 23 87 

Magatartás          

példás 5 10 7 16 12 12 10 10 82 

jó 6 8 3 2 6 2 3 5 35 

változó   6 2 0 0 1  1 10 

rossz   1 3 1 2  6 4 17 

Szorgalom          

példás 3 7 7 9 8 3 7 5 49 

jó 6 5 4 6 6 9 4 5 45 

változó 2 6 4 4 5 2 2  3 28 

hanyag   2 4 0 2 7 7 22 

ingyenes tankönyv ellátás 11 18 17 23 19 16 20 20 144 

HH-s tanulók száma 3 3 2 4 2 1 2  3 20 

HHH-s tanulók száma 1 1 1 3 2 0 2 2 12 

SNI-s tanulók száma 0 2 2 2 1 0 0 3 10 

Szakkörök          

Rajz   5   5   3 13 

Informatika    5 8     13 

Angol  7 11      18 

Mazsorett  2 2 9     13 

Néptánc    23     23 

Matematika tehetséggondozás   4 1     5 

Román nyelvi tehetséggondozás   4 2     6 

Kisnyelvész tehetséggondozás   3 2     5 
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2.sz. melléklet az alsó tagozat beszámolója, készítette Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi  

 

Alsós munkaközösségi beszámoló          
      

1. A munkaközösség feladata 

Munkaközösségünk alapfeladatának tekinti a készségek, képességek, a kompetencia területek 

fejlesztését. Az integráltan oktatott tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat, a 

felzárkóztatásra szorulóknak korrepetálást biztosítottunk. Ebben a tanévben a szakkörök 

átszervezését kiemelt feladatnak tartottuk, mégpedig a szakkörök mellett tehetséggondozó 

foglakozásokat vezettünk be, amelyek főként a versenyekre készítették fel tanulóinkat. 

Matematika, magyar nyelv, rajz és román nyelvből voltak tehetséggondozó foglakozások. A 

2. 3. és 4.osztályos tanulók szabadon választhattak a szakkörök közül. A következő szakkörök 

közül lehetett választani: angol nyelv, német nyelv, mazsorett-tánc, informatika. 

Folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük, osztályozzuk a tanulók tudását, erről a szülőket 

rendszeresen tájékoztatjuk a különböző fórumokon (nyílt nap, szülői értekezlet). Tudatos 

figyelem, tartós figyelem, feladattudat fejlesztésének erősítése is fontos feladatunk. Feladatok, 

utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban. ( szöveges feladatok, 

értő olvasás). Több információt tartalmazó feladat különböző szempontjainak együttes 

értelmezésének gyakorlása. Természetesen folyamatosan fejlesztendő a szókincsbővítés, 

szómagyarázat. 

2. Ünnepeink, hagyományaink (1. számú melléklet) 

Az osztályoknak saját, igényesen berendezett tantermük van, melyekben délután a napközis 

csoportok tartózkodnak. A nevelők nagy hangsúlyt fektetnek az esztétikus környezet 

kialakítására, mindig az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó dekoráció található a 

termekben, a folyósón. Az oktató-nevelő munkához különböző szemléltető  eszköz állt a 

rendelkezésünkre. Az idei tanévben is maximálisan kihasználtuk az interaktív tábla adta 

lehetőségeket. A tanulók a tanítási órákon örömmel dolgoztak a kooperatív tanulási 

technikákkal, és különböző, a tananyaghoz választott legmegfelelőbb  munkaformákban 

tanultak. Fontos számunkra  a differenciálás is, melyhez saját készítésű feladatlapokat 

használunk. A tanórán kívüli foglalkozások, a tanórán kívüli nevelőmunka lényeges szerepet 

tölt be nevelési céljaink elérésében. Elmélyíti és, akinél szükséges kiegészíti és továbbfejleszti 

a tanórák nevelő hatását. Az Állatok Világnapja alkalmából diákjaink madármegfigyelésen 

vettek részt a kétegyházi kastélyparkban. A kellemes őszi napsütésben a 3-4. osztályosok 

sétálva, az 5-6. osztályosok kerékpárral érkeztek a programra. Boldog Gusztáv, a Körös-
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Maros Nemzeti Park munkatársa tartott élményszámba menő előadást az erdő madárvilágáról. 

Sok új információt, érdekességet tudtunk meg a környezetünkben élő madarakról. A gyerekek 

megismerhették a madárgyűrűzés folyamatát, jelentőségét. Mindannyian igen jól éreztük 

magunkat az eseményen. A tanévre tervezett papírgyűjtés  iskolaszintű program volt, mely 

nagyon jól, eredményesen zárult. Az osztályok között igazi verseny alakult ki, s ez által a 

szülők is a gyűjtés részeseivé váltak. A mi iskolánkban minden tanító néni és tanító bácsi 

tudja, hogy a gyermekek játszva tanulnak a legkönnyebben. Mónika néni és Roli bácsi ilyen 

módon tartottak együtt iskolanyitogató foglalkozást a leendő első osztályos ovis 

gyermekeknek. A foglalkozás során együtt színeztek, énekeltek, játszottak sőt, még a 

“varázstáblával” is megismerkedhettek, úgy, hogy közben észre sem vették a gyerekek, hogy 

ez idő alatt valójában mennyi mindent is tanultak. Az ovisok nagyon jól érezték magukat az 

iskola barátságos tantermében, amiben minden lehetőség adott a jó kedélyű, játékos és 

természetesen maradandó hasznos tudást nyújtó tanórákhoz. Természetesen a foglalkozás 

végén nem maradhatott el a jól megérdemelt meglepetés sem, hiszen mindenki nagyon ügyes 

volt. Idén első alkalommal került megrendezésre nálunk a "Művészeti hét" elnevezésű 

projekt. Nagy sikernek örvendett ez a hét a gyermekek körében. A nagycsoportos 

kisgyermekek játékos, vidám interaktív angol foglalkozáson vettek részt  minden héten az 

óvodában, amit a leendő elsős tanító bácsi tartott. A gyerekek új barátja ' Tony the pony ' volt, 

a plüss póni. Az alsó tagozat 3. osztályos diákjai színvonalas, a korosztályuknak megfelelő 

műsort adtak elő október 6-án. Október 23-án községi szintű megemlékezésen vettünk részt.  

Nemzeti ünnepünk, március 15-e is községi szintű megemlékezés volt. Tanulóink 

osztályonként különböző nemzeti színű papírtárgyakat tűztek le az emlékműnél. Iskolánk 2-4-

5. osztályos diákjai részt vettek a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár által 

rendezett játékos, közös kincskeresésen. A népmese napja alkalmából a vidám vetélkedőn 

csoportokban logikai, ügyességi és keresgélős feladatok sorát kellett a gyerekeknek 

megoldaniuk ahhoz, hogy az elrejtett kincsesláda nyomára bukkanjanak, trükkös tárgyak, 

titkos kódok segítségével. A fogyatékossági témahét keretén belül november 29-én 

vendégünk volt Lukács Ágota, aki a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesületének tagja és munkatársa is. Elkísérte őt hozzánk testvére, Lukács Mihály és 

vakvezető kutyája, Vacak. Ági sok érdekes és számunkra új dolgot mesélt nekünk a vakok és 

gyengénlátók életéről. Megtanultuk, hogyan tudunk nekik segíteni akár leülni vagy átkelni az 

utcán. Megtudtuk, hogyan különböztetik meg a vak emberek a fém-, illetve papírpénzeket, és 

egy kis ízelítőt kaptunk a Braille-írásról is. Emellett Ágota megmutatta nekünk az egyébként 

teljesen átlagos mobiltelefonját, amellyel szövegfelolvasást és Braille-írásos beviteli módot is 
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tud használni. Természetesen Vacak is tartott egy kis bemutatót arról, hogyan segít a 

gazdájának a mindennapokban. Az előadás végén a gazdi engedélyével megsimogathatták a 

gyerekek a kutyust - a tanulók és Vacak nagy örömére.  

Másnap a hallássérültekről tudtunk meg egy kicsit többet. Az érzékenyítő órát Szikorszky 

Anna siket jelnyelvoktató tartotta, a jelnyelvi tolmácsa Ruminé Niethammer Edina volt. Eljött 

hozzánk a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Békés megyei titkára, Bognár 

Gyöngyi is.  

Panni elmesélte, miben más egy siket ember élete a hallókétól: azt, hogy egy hallássérültnek 

hogyan szólunk, ha tőlünk távolabb van, hogyan oldják meg a reggeli ébresztést, ha a vekkert 

nem hallják, és honnan tudja egy siket anyuka, ha a babája éjszaka felsír, illetve mikor és 

hogyan használnak a siketek jelnyelvi tolmácsot.  

Az óra végén kiderült, hogy mi is tudunk jelelni egy kicsit, pedig nem is ismerjük a jelnyelvet.  

Tanulóink nagyon aktívak, figyelmesek, befogadóak és érdeklődőek voltak, úgy gondoljuk, 

hogy mindannyiunk számára hasznos és érdekes volt ez a témahét. A kultúra iránti igény 

felkeltése is fontos számunkra, minden évben ellátogatunk a békéscsabai Jókai Színház 

előadásaira. A tanév során sajnos nem minden osztály tett könyvtárlátogatást a községi 

könyvtárba. A következő tanévben erre nagyobb hangsúlyt kell fektessünk.  

 Állandó programjaink között szerepel a Mikulás napja. A gyerekek mikulás csomagot kapnak 

a Télapótól, aminek nagyon örülnek. A második osztályosok versekkel, énekekkel és mikulás 

karkötővel lepték meg a nagycsoportos óvodásokat. Hagyományainkhoz híven Mikulás 

alkalmából idén is meglátogatták a 8. osztályosok a kis elsősöket. A gyerekek apró 

ajándékokkal kedveskedtek egymásnak, majd egy kellemes, vidám hangulatú órát töltöttek el 

együtt.  

Karácsonyi rendezvényünket az óvodások és az iskolások által előadott versek, dalok, 

jelenetek tették széppé, meghatóvá. Az alsó tagozatos tanulók Békéscsabán is jártak, ahol 

Frankó Attila jóvoltából lehetőségük volt felülni a kisvasútra és a mini óriáskerékre. Orosháza 

Város Román Nemzetiségi Önkormányzata megvendégelte a 4. osztály diákjait, melynek 

keretében városnézés, jégkorcsolyáz volt a jutalom., hiszen tanulóink nagyon szép, 

színvonalas műsorral kedveskedtek. Nagy élmény volt a gyerekeknek. Kulturális örökségünk 

része a hagyományőrzés. Napjainkban az intézményesített oktató - nevelő munka során 

valósulhat meg az az értékközvetítő tevékenység, mely során tanulóink megismerkedhetnek 

őseink kultúrájával, így a népszokásokkal is. A farsangi délután nagy meglepetése Pasenkó 

bohóc volt, aki ügyes mutatványaival elkápráztatott minket. Az egyéni jelmezek szebbnél 

szebbek voltak, a saját készítésű, legötletesebb jelmez díjat érdemelt. A mulatságot tetőzte a 
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seprű tánc, és az elmaradhatatlan limbó tánc. Úgy éreztük, egy ilyen mulatsággal elűztük a 

telet. Nyílt tanítási órákat is tartottunk az alsó tagozatban. A nyílt órák lehetőséget adtak a 

szülőknek, hogy betekintést nyerjenek gyermekük iskolai éltébe. A szülők minden osztályban 

nagy érdeklődést tanúsítottak, és ez köszönhető a pedagógus-gyermek-szülők közötti jó 

viszonynak.  

A leendő elsős tanítók  nyílt iskolanyitogató foglakozáson játékos, interaktív feladatokon 

keresztül betekintést nyújtottak a leendő elsős szülőknek az iskolánk életébe, és nyílt tanítási 

órákat tartottak saját osztályukban- a 4.osztályban- a leendő első osztályos gyerekek 

szüleinek. 

 E nyílt óráknak a célja, hogy közelebbről megismerjék modern iskolánkat, ügyes diákjainkat, 

leendő tanítóikat. A digitális témahét programjain nagyon jól érezték magukat az 1-

4.osztályos tanulók. Néhány mondat a programokról, gyerekszemmel:  

„Ezen a héten egyik osztálytársunk apukája Avramucz István a programozás világába vitt 

minket. Kalandos utazás volt számunkra. A Mário verseny izgalmas volt, a 3-4.osztályban lett 

1-1 nyertes. Az 1-2.osztályosok gyönyörű robotokat rajzoltak. A digitális geocach nagyon 

játékos és nehéz feladat volt. A QR kódos keresés volt a csúcspont a témahéten, mert sok 

kódot kellett megkeresni, és az ehhez kapcsolódó feladatokat megoldani. Szuper hét 

volt!”Fontos esemény volt a 3. és a 4. osztályosok számára az Arany-busz. A Petőfi Irodalmi 

Múzeum mozgókiállítása várta az iskolás gyerekeket, de természetesen minden érdeklődő 

térítésmentesen tekinthette meg a kiállítást, mely Arany János születésének 200. évfordulója 

alkalmából a költő életművét, költészetének máig ható erejét mutatta be  versek, képek, 

relikvia-másolatok , hang-és filmfelvételek segítségével. Az Arany-busz különleges élményt 

nyújtott számunkra. Iskolánk alsó tagozatában idén is megrendezésre került április 23-27. 

között a Fenntarthatósági  

 

Témahét programjai:  

Április 22. a Föld napja alkalmából virágokkal szépítettük iskolánk ablakait és sziklakertjét. A 

3. és 4. osztályosok elültették a virágokat, eközben az 1. és 2. osztályosok plakátot készítettek 

„Védett állatok” és „Védett növények” címmel.  

Környezetünk védelme érdekében a hét közepén minden tanuló kerékpárral érkezett az 

iskolába. Délután egy izgalmas sportvetélkedővel összekötött kerékpártúrán vettünk részt. A 

hét utolsó programjaként egy előadás során sokat tanulhattunk a szelektív hulladékgyűjtésről, 

környezetünk védelméről. A tanultakról egy KVÍZ kitöltésével adhattunk számot. Ebben a 

tanévben is köszöntöttük az édesanyákat. Az ünnepséget az osztály keretein belül rendeztük 
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Készítette: Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

meg. A saját készítésű ajándékok mellé kedves köszöntővel, műsorral is készültünk az 

édesanyáknak, nagymamáknak. A tavalyi évhez hasonlóan megrendezésre került a 

Nemzetiség nap és családi nap. Jól sikerült rendezvény volt. A gyerekek szívesen vettek részt 

a kreatív foglakozásokon. A kulturális programok színvonalas szórakozást nyújtottak a 

jelenlévőknek. Az alsó tagozatos diákjaink év végi tanulmányi kirándulásának úti célja 

Szeged volt. A városnézés mellett meglátogattuk Magyarország egyik legfiatalabb, és egyben 

legnagyobb területű állatkertjét. A hazaindulás előtt még egy sétahajózás is volt a Tiszán. 

Kellemes, élmény dús örömteli nap volt számunkra. A tanévet közös fagyizással, a játszótéren 

való közös játékkal zártuk. 

 

3.Tanulmányi versenyek (2. számú melléklet) 

Iskolánkban már hagyománnyá vált a mesemondó verseny. A gyerekek nagyon ügyesen 

elmondták kedvenc meséiket, melyekkel színessé tették a délutánt. A zsűrizés alatt kis 

megvendégelésre került sor. A mesemondás után a várva várt jutalom sem maradt el. A 

helyezést elért tanulók képviselték iskolánkat Eleken, a kistérségi vers-és prózamondó 

versenyen. A Bendegúz Akadémia által szervezett Tudásbajnokságon több diákunk is részt 

vett  és több tanuló is bekerült a megyei döntőbe. A matematika tantárgyat kedvelő tanulóink 

Orchidea és Kenguru Tehetségkutató versenyre jelentkeztek, melynek célja a tantárgy 

megszerettetése, a logikus gondolkodás fejlesztése. A román nyelv, a román hagyományok 

ápolása kiemelt feladatunk, s ennek tükrében diákjaink minden évben részt vettek az országos 

román mesemondó versenyen, Békéscsabán.  

3. Továbbképzések (3. számú melléklet) 

Ebben a tanévben több szakmai továbbképzésen vettünk részt. Elméleti és gyakorlati példákat 

kaptunk a képzések során. Módszereket, melyeket munkánk során hatékonyan tudtuk 

alkalmazni. Találkoztunk új ismeretekkel és a régiekhez is könnyebb volt az újakat 

hozzácsatolni. A mindig megújuló, fejlődni kész tanítók, szívesen vettünk részt ezeken a 

képzéseken. A képzések légköre közvetlen, barátságos volt, mely lehetőséget adott a 

tapasztalatcserére. Fontos esemény volt a testvériskolai kapcsolat kialakítása. ( Ineu), mely 

kapcsán újabb lehetőségek nyílnak meg a szakmaiság terén. 

SZEPTEMBER A levelezős feladatmegoldó versenyre való igény 

felmérése (Bendegúz) 

A Jókai Színház bérletre való igény felmérése 

Papírgyűjtés 
OKTÓBER Szülői értekezletek 

Színházlátogatás 

Népmese napja-vetélkedő a Művelődési Házban 
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Állatok világnapja 

Megemlékezés: Október 6., Október 23. 

Iskolanyitogató foglalkozás a nagycsoportos 

óvodásoknak 

Művészeti hét 

 
NOVEMBER Iskolanyizogató-Program 

Színházlátogatás 

Mesemondó verseny – iskolai szintű verseny 

Fogytékossági témahét 
DECEMBER December 6 – Mikulás ünnepség az alsóban. 

Ellátogattunk az óvodába Mikulás napja alkalmából 

 A 8.osztályos tanulók meglátogatták az első 

osztályosokat 

Karácsonyi műsor 

Békéscsabán karácsonyi programon vettünk 

részt(mini óriáskarék, kisvasút) 

Kapcsolattartás az orosházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

Szülői értekezletek 

Iskolanyitogató- foglalkozás 
JANUÁR Kistérségi vers-és prózamondó verseny, Elek 

Iskolanyitogató foglakozás 

„Szelektálj okosan” című pályázaton való részvétel 

az újrahasznosítás témakörében, Eleken 

Félév zárása 
FEBRUÁR Farsang 

Iskolanyitogató foglakozás 
MÁRCIUS Nyílt iskolanyitogató foglakozás 

Március 15.-Nemzeti ünnep -községszintű  

megemlékezés 

ÁPRILIS Nyílt órák a szülőknek osztályonként 

Digitális témahét 

Arany-busz 

Nyílt órák a nagycsoportos óvodások szüleinek 

Előadás megtekintése a Jókai színházban 

Fenntarthatósági témahét 
MÁJUS Anyák napi műsor és szülői értekezlet osztályonként 

Nemzetiségi nap-családi nap 

Országos román mesemondó verseny Békéscsabán 
JÚNIUS Nyílt néptánc óra 

Részvétel a Sport és Szabadidő Központ  avató 

ünnepségén  

Kirándulás: Szeged-Vadaspark; Poroszló 

Közös fagyizás, séta a játszótérre 

 

 

 

Verseny neve Részt vevő tanulók Eredmények 

Házi mesemondó verseny Árgyelán Szófia  

Kovan Hanna 

Szarka György 

Rusz Joakim 

Sallai Balázs 

Szabó Hédi 

I.helyezett 

II. helyezett 

III. helyezett 

I.helyezett 

I.helyezett 

II.helyezett 
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Kovan Elizabett Sára 

Motika Katinka 

Rusz Viktória 

Kotroczó Hajnalka 

Nagy Kiara Dzsamilla 

Nagy Viola Mária 

Csobán László 

 

különdíj 

I.helyezett 

II.helyezett 

III.helyezett 

I.helyezett 

II.helyezett 

III.helyezett 

Kistérségi vers-és prózamondó 

verseny, Elek 

Szarka György 

Árgyelán Szófia 

Rusz Joakim 

Motika Katinka 

Nagy Kiara Dzsamilla 

 

I.helyezett 

különdíj 

I.helyezett 

III.helyezett 

I.helyezett 

Aranyhang/Vocea de aur 

énekverseny, Battonya 

Sztán Zita III.helyezett 

Tudásbajnokság, megyei döntő Dehelán Viktor –Anyanyelv 

Csobán László –körny. 

Csumpilla Cintia –körny. 

Idul Dániel Márk Matemat. 

Kerepeczki Virág Mária-körny. 

Papp Noémi Zsófia Anyanyelv  

Szabó Fruzsina Napsugár -

Matematika  

Számfira Szonja Matematika  

Sztán Zita Anyanyelv  

23.hely 

22.hely 

19.hely 

28.hely 

15.hely 

51.hely 

 

15.hely 

27.hely 

28.hely 

Nemzetközi Kenguru 

Matematika verseny 

Priskin Zsanna 

Dehelán Dávid 

Kerepesi Balázs  

Rusz Joakim 

Kurbely Gábor 

Szabó Fruzsina Napsugár 

Dávid Kristóf  

Idul Dániel Márk 

megyei 29.hely 

megyei 68.hely 

megyei 151.hely 

megyei 155.hely 

megyei 202.hely 

megyei 81.hely 

megyei 186.hely 

megyei 203.hely 

 

 

 

 

 

A képzés neve Résztvevő pedagógusok száma 

- „Drumuri noi în descoperirea talentelor” 

–román nyelvi és módszertani jó 

gyakorlatok különböző pedagógiai 

szakaszokban , Battonyán 

 

2 fő 

- A Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzata , irodalmi nyelvi és 

módszertani továbbképzést szervezett 

Mennyházára 

 

2 fő 

- Nemzetiségi szaknyelvi pedagógus- 4fő 
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továbbképzés, Arad 

 

- Ineu- testvériskolai kapcsolat kialakítása 

 

2 fő 

- „Szakmai műhelymunka a 

reformdokumentumok 

harmonizációjával kapcsolatosan”-

továbbképzés Gyulán 

 

2fő 

- „Hittel élni-Gyermek a nemzetiségek 

jövője” című nemzetiségi konferencia, 

Szarvas 

 

2 fő 

- Kerekasztal beszélgetés az 

iskolaérettségről, Gyulán 

 

1fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. melléklet a felső tagozat beszámolója, készítette Ambrus Mária 

 

Beszámoló a felsős munkaközösség munkájáról 

2017/2018 

 
„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután 

megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy 
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maguk építsenek hidakat.” 

Nikosz Kazantzakisz 

 

A 2017-2018-as tanévet a tőlünk megszokott energiával, pozitív hozzáállással kezdtük, s most 

elfáradva ugyan, de a jól elvégzett munka tudatával, megelégedéssel zárjuk. Elégedetten 

vehetjük számba mindazt, ami hozzájárult iskolánk légkörének javulásához, népszerűségének 

növekedéséhez, értékeink továbbviteléhez. Munkánkat ebben a tanévben is magas fokú 

szakmai igényesség, a tanulók képességeinek fejlesztése iránti elkötelezettség jellemezte, amit 

egy ismeretlen szerző szavai is tükröznek, s amely tantestületünk mottója is egyben: 

„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben: egyesek magasabbra szállnak, mint mások, de 

mindegyikük a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanánk hát össze őket? Mindegyik 

más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű! „ 

A tanév során célunk az oktató-nevelő munka színvonalának emelése, iskolánk pedagógiai 

programjának teljesítése volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tanév elején meghatározott 

célok és feladatok teljesítésére: 

 

    - A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás. A hatékony, 

kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása. 

    -  A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.  Az olvasási és írástechnika 

folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

    -  A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a 

helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.  

    - Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás 

fejlesztése.  

    -  A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség 

teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   

    -   A gyengébb képességű tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges 

gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni 

bánásmód alkalmazása. 

 
 Nevelési célok: 

- Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése. 

- A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése 

különböző szakemberek segítségének igénybe vételével. 

- Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása. 



34 

 

- Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések 

visszaszorítása. 

- A Házirend szabályainak következetes betartatása. 

- A munkafegyelem erősítése. 

- A köztulajdon és az iskolai környezet védelme. A vandálok, rongálók felelősségre 

vonása, az okozott kár megtéríttetése.  

- A magántulajdon tiszteletben tartása, a lopások megakadályozása azzal, hogy 

mindenki fokozottan figyel az értékeire. 

 
A tanév során munkaközösségünk komoly munkát folytatott, nehéz évet tudhatunk magunk 

mögött. Mindenki igyekezett tudása legjavát nyújtani annak érdekében, hogy tanulóink minél 

jobb eredményt érjenek el, minél több tudásanyagot szerezzenek, kibontakozhasson 

tehetségük, felzárkózzanak a többiekhez, vagyis igyekeztünk megteremteni azokat a 

feltételeket, lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a gyermekeket lelki - szellemi 

képességeik fejlődéséhez. Igyekeztünk elérni oktatási és nevelési céljainkat, ugyanakkor 

törekedtünk az iskolánkra jellemző családias légkört megtartani, és megőrizni intézményünk 

jó hírnevét, népszerűségét. A tanév során mindvégig szem előtt tartottuk intézményünk 

nemzetiségi voltát, igyekeztünk megőrizni hagyományait, szokásait, megőrizni az évek során 

megszerzett tekintélyét, hírnevét.  

A tanévet már augusztusban elkezdtük. Kijelöltük az év feladatait, előkészítettük a 

munkatervet, elkészítettük a tanulók órarendjét és az ügyeleti beosztást.  

A személyi feltételek megfelelőek. A felsős munkaközösség létszáma kicsi, ezért az ügyelet 

ellátása elég nehezen oldható meg. Annak ellenére, hogy naponta 2-2 kolléga ügyel, gyakran 

előfordult, hogy a tanulók felügyelet nélkül voltak az udvaron. Az is nehezíti az ügyeleti 

beosztást, hogy több óraadó pedagógus dolgozik, akiket nem lehet ügyeletbe osztani, a felsős 

kollégák közül pedig többen az alsó tagozatban is tanítanak. Hagyományainkhoz híven ebben 

a tanévben is megszerveztük tanulóink számára a színházlátogatást a Békéscsabai Jókai 

Színházba (3 alkalom /tanév).  

A tárgyi feltételek is nagyon jók, tanulóink kulturált, rendezett, jól felszerelt tantermekben 

tanulhatnak. Minden osztályteremben rendelkezésre áll interaktív tábla, a pedagógusok 

rendelkeznek laptoppal, így a digitális technika alkalmazása a tanórákon mindenki számára 

elérhető. Szükség lenne interaktív tananyagok beszerzésére, ugyanis vannak olyan 

tankönyvek, amelyekhez a kiadók nem készítenek digitális tananyagot. A román nyelv 

oktatásához sajnos nem készültek még digitális tananyagok, a kollégák az internetről töltenek 
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le elérhető anyagokat, ezek azonban nem minden esetben alkalmazhatók a tanórákon.  

A felső tagozatban a szakos ellátottság 100 %-os, a tanév során azonban egy kolléganő 

távozott iskolánkból, az ő helyettesítését igyekeztünk a lehető legmagasabb színvonalon 

pótolni. A tanév elején kitűzött oktatási és nevelési célok teljesítésén kívül számos egyéb 

programot is biztosítottunk tanulóink számára, ezzel is felkeltve érdeklődésüket, tanulási 

kedvüket.  

 Események, versenyek      Elért eredmények 

„A népmese napja”  

Részvétel a Művelődési Ház programján 

 

Papírgyűjtés  

Egészségügyi nap 

Közös program a társintézményekkel 

 

Tanulmányi kirándulás Brassó és 

környékére 

 

Kirándulás Aradra a Román-magyar 

egyesülettel, megemlékezés a 13 aradi 

vértanúról 

 

„Lucian Magdu” szavalóverseny Rajz kategóriában Pap Zsófia 2. helyezett 

„Száz út vár ránk” 

Pályaválasztási kiállítás és vásár a 7-8. 

osztályosok számára 

 

Részvétel az október 23-i községi 

megemlékezésen 

 

Fogyatékossági témahét  

„Martyin György” országos román 

helyesírási vetélkedő 

 

A román nyelv hete 

a téli ünnepkör szokásai, hagyományai 

Előadások, kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedő 

 

Részvétel a német nemzetiségi 

önkormányzat adventi műsorán 

 

„Csillagfényes téli álom” 

Karácsonyi műsor 

 

Magyar kultúrtörténeti vetélkedő   
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Iskolai csapatverseny 

„A magyar kultúra napja” 

Kistérségi vers- és prózamondó verseny 

Medgyesi Emma  2. helyezett 

Ottlakán Ottó       3. helyezett 

Művészeti hét 

Különleges rajz és festési technikák, 

kiállítások 

 

Farsang Kupa   

Farsang  

Valentin-napi örömfutás 

Részvétel a községi rendezvényen 

 

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 

előadások, vetélkedők 

 

Részvétel a március 15-i községi 

ünnepségen 

 

Húsvét Kupa 7-8. oszt.    1. helyezett 

Vocea de Aur énekverseny Muntyán Éva     3. helyezett 

Sztrein Virág      3. helyezett 

Török Kata         különdíj 

Madárles  

Fenntarthatósági témahét – Szelektálj 

okosan! program 

- üzemlátogatás a DAREH 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-nél 

 

Megyefutás  

Arany-busz 

A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása 

 

Barátság Kupa  

Országos román mesemondó verseny Medgyesi Emma      2. helyezett 

Csomós Petra           különdíj 

 

Román nemzetiségi nap   

Irodalmi délután a Román-Magyar 

Egyesület szervezésében 

 

Természettudományi mérés 

Országos idegen nyelvi mérés 

Országos kompetenciamérés 
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„Perinita”  

Román kulturális találkozó  

 

Országos levelezőversenyek: 

Bendegúz „Tudásbajnokság” 

Magyar nyelv és irodalom 

 

 

Play and Win! 

Angol nyelv 

 

Kalcsó Adrienn 

Magyar irodalom    6. helyezett 

Magyar nyelv          23. helyezett 

 

Molnár Anna           24. helyezett 

Kürti Gergő             25. helyezett 

Pap Zsófia                2. helyezett 

Medgyesi Emma      6. helyezett 

Ottlakán Kevin         17. helyezett 

 

Osztálykirándulások: 

5. o.     Dánfok 

6. o.     Szarvas 

7. o.     Szeged 

8. o.     Ópusztaszer 

 

MATEMATIKAVERSENYEK 

EREDMÉNYEI 2018. 

 

 

ZRÍNYI MATEMETIKAVERSENY 
megyei 

 

 

KENGURU NEMZETKÖZI 

MATEMATIKAVERSENY 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.         Popucza Mihály   6.o.                       

143.        Molnár Anna      5.o.    

 

   

országos    megyei          

2030 84 Csizmár Tamás  5. o   

2926 116 Hajdu Martin  5. o.   

3023 120 Kalcsó Adrienn  5. 

o. 

  

3759 156 Kürti Gergő  5. o. 
 

 

714 19 Ottlakán Ottó  7. o.   

2426 85 Otrok Balázs  7. o.   
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ORCHIDEA-PANGEA MATEMATIKA 

VERSENY 

 

2639 97 Krutek Bence  7. o.   

2819 104 Jova Balázs  7. o. 
 

 

 

  
 

2000 75 Szelezsán Alexa  8. o.   

2349 101 Hajdu Dávid  8. o.  

 

 

 

 

Adrienn  

 

 

 

 

Kalcsó 

 

 

 

 

5. o.    50 % 

Viktória Idul 5. o.    30 % 

Alex Botás 5. o.    20 % 

Sztella Ottlakán  6. o.      7 % 
 

 

 

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy tanulóink számára igyekeztünk színteret biztosítani abban 

a nevelési – oktatási folyamatban, melynek eredményeképpen a társadalom egészséges, 

hasznos tagjaivá válhatnak. Munkánk során több társintézménnyel, szervezettel állunk 

kapcsolatban:  

Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat, Kétegyházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat, Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, román nemzetiségi iskolák, 

Márki Sándor Általános Iskola, Családsegítő intézet, Nevelési tanácsadó 

Sajnos iskolánkban is egyre több tanulási nehézséggel küzdő tanuló tanul, számukra a 

Nevelési Tanácsadó szakembere tart fejlesztő foglalkozásokat. Mivel magatartási 

problémákkal küzdő gyermekek is járnak iskolánkba, szükségessé vált pszichológus munkája 

is, ez azonban nem volt eredményes. A problémás gyermekek szüleivel szoros kapcsolatot 

ápolunk, igyekszünk közösen megoldani a felmerülő problémákat.  

A mulasztások száma nagyon magas volt, mind a négy osztályban sokat mulasztottak a 

tanulók. Az igazolt távolmaradások részben adódnak betegségből, jelentős a társintézmény 

(Műv. Ház), klubok programjai keretében történő hiányzás. A tanórák védelme sajnos 

egyáltalán nem érvényesül, nincs tiszteletben tartva.  

Sajnos a tanulmányi munkában is megfigyelhető a sok hiányzás, több tanuló több tantárgyból 

is gyengén teljesített. A következő tanévben igyekeznünk kell nagyobb fegyelemre, 
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rendszeres iskolába járásra buzdítani a tanulókat. 

Sajnos, tanulóink nem vigyáznak eléggé az épület állagára, bútorzatára. Rövid idő alatt 

bepiszkítják a falakat, és az utolsó órák után az osztálytermekben szemét és rendetlenség 

marad. A következő tanévben jobban kell figyeljünk erre, hiszen a gyermekek tisztaságra 

nevelése is fontos feladatunk.  

Úgy érzem sikeres tanévet zártunk, de a következő tanévben törekednünk kell a jobb 

eredmények, magasabb oktatási színvonal, nagyobb fegyelem elérésére, hiszen iskolánk 

jövője rajtunk múlik. 

 

        

Kétegyháza, 2018. július 22.    Ambrus Mária 

       munkaközösség-vezető 

 

 

4.sz. melléklet az Óvoda beszámolója, készítette Mokán Jánosné 

 

Óvodai beszámoló a 2017/2018-as nevelési évről 

 

A 2017/2018-as nevelési évünket 2017. szeptember 4-én kezdtük tiszta, rendezett 

körülményeket biztosítva a gyermekek számára. 

Hagyományainkhoz híven az új gyermekek szüleinek a beszoktatásról szóló szülői 

értekezletet ezen az első napon megtartottuk 17 órai kezdettel, egy közös, ismerkedős, 

családias hangulatú találkozás keretében. 

Az év eleji munkatársi és nevelési értekezletünket is az első napokban megtartottuk, ahol a 

feladatokra történő felkészítés, az információk feldolgozása, értékelése, a tapasztalatok 

beépítése a következő terveinkbe mindenki számára időben megtörtént, hiszen az intézmény 

terveinek gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, kollégák bevonásával történik.  

 

1. Statisztikai adatok 

Intézményünkben három vegyes életkorú gyermekcsoport működött ebben az évben, 16 

gyermek ballagott el. A beiratkozók száma pedig 13 fő volt.  

2015. szeptember 1-től a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben lévő 

rendelkezések értelmében a gyermeknek abban az évben, amelyiknek augusztus 31. napjáig 
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betölti a 3. életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát óvodai foglalkozáson 

kell részt vennie. A törvénynek ezt a rendelkezését figyelembe véve már 2,5 éves gyermeket 

is felvehetünk az intézménybe, mely lehetőséggel a nevelési év során két gyermek esetében 

éltek a szülők. 

A statisztikai létszámunk a következőképpen alakult: 

2017. októbert 1-i statisztikai adatok alapján a három csoport összlétszáma 53 fő, év végére 

elért létszám 53 fő.  

SNI-s gyermek 3 fő,  

Logopédiai ellátásba részesült 12 fő.  

Nagycsoportos és iskolaköteles gyermekek (az új Köznevelési törvény szerint a 6. életévüket 

2018. augusztus 31-ig betöltött gyermekek) 16 fő gyermek ebből 15 fő kezdi meg az iskolát 

szeptembertől, 1 gyermek orvosi javaslatra még óvodában marad. A 15 főből 12 fő a Román 

Nemzetiségi Általános Iskolába 3 fő pedig a Márki S. Általános Iskolában kezdi meg 

tanulmányait.  

Az iskolaköteles gyermekek óvodába járása rendszeres volt. 

Igazolatlan hiányzás nem fordult elő. A szülők a házirendben leszabályozott módon pontosan 

betartották a hiányzással kapcsolatos szabályokat. 

 

2. Személyi feltételek 

A három csoportunkban 6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens dolgozik, nekem, 

mint tagintézmény-vezetőnek és igazgatóhelyettesnek csoportban heti 10 óra (napi 2 óra) a 

kötelező óra, mely időt a román foglalkozások vezetésével töltöttem ki a csoportokban, vagy 

egyéb szükség esetén helyettesítésekkel.  

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 3 fő csoportonként 1 fő dajka.  

Az intézmény minden dolgozója a nevelési év kezdetére megújította alkalmassági vizsgálatát 

az üzemorvosi vizsgálaton való részvétellel, így mindenki érvényes egészségügyi könyvvel, 

az előírt alkalmassággal kezdte meg munkáját. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX.III. törvény köznevelési intézményekben  

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendeletben foglaltak szerint az 

óvodapedagógusok közül két fő Pedagógus II. fokozatba sorolva, két fő óvodapedagógus 

minősítése folyamatban van.  

Mint minden évkezdéskor nagyon sok feladat várt ránk a nevelési évünk elején, de az éves 

munkatervben megtervezett egyenlő terhelés figyelembevételével az egyeztetett beosztásnak 

megfelelően teljesítettük a ránk háruló feladatokat. Mindenki tudta kötelességét és egymást 
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segítve, egymáshoz és a feladatokhoz alkalmazkodva tettük a dolgunkat, amiért csak 

elismeréssel és köszönettel tartozom kolleganőimnek.  

 

3. Belső kapcsolatok, együttműködés 

 

3.1. Pedagógus szakmai közösség működése az intézményben, fő tevékenységei 

Az intézményben a pedagógusok együttműködése jellemző, mind a román munkaközösség, 

mind pedig a csoportokban együtt dolgozó pedagógusok tekintetében.  

A csoportban együtt dolgozó pedagógusok önálló munkaterv szerint dolgoztak, a 

munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozták meg. A csoportok közötti 

együttműködés tervezett és szervezett formában zajlott. Mint tagintézmény-vezető 

támogattam és ösztönöztem az óvodán belüli együttműködéseket, hiszen ez fontos az 

intézmény céljainak elérésében.  

 

 

3.2. A belső tudásmegosztás intézményi gyakorlata 

Az intézményben megfelelő volt a szakmai munka és együttműködés. A belső 

tudásmegosztás működtetésében még vannak hiányosságok fejlesztendő terület a rendszeres 

és szervezett jó gyakorlatok ismertetése, továbbadása. 

 

3.3. Az információátadás intézményi gyakorlata 

Óvodánkban arra törekedtünk, hogy kétirányú információáramlást támogató kommunikációs 

rendszert alakítsunk ki, melynek kiteljesedése még mindig fejlesztendő terület, mindazok 

ellenére, hogy az információátadást és a kommunikációt igyekeztünk viszonylag rendszeresen 

és szervezetten végezni.  

A nevelési év során elsősorban az információátadás szóbeli és papíralapú eszközeivel éltünk, 

de a jövőben igyekszünk egyre jobban az internet- és a számítógép használatot bevezetni, 

hiszen pl. a minősítési eljárások is minden óvodapedagógust rákényszerítenek ennek 

használatára. 

A nevelői és pedagógiai munka értékelésével kapcsolatos információk elsősorban szóban ill. 

részben írásos formában folyamatosan eljutottak az óvodapedagógusokhoz, munkatársakhoz.  

Az értekezletek összehívása az éves munkatervben tervezett célszerűségi alapon történtek. 

 

4. Az intézmény külső kapcsolatai 
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Óvodánk hatékony működéséhez elengedhetetlen a kapcsolatok kiépítése és ápolása a 

különböző nevelési színterekkel, fenntartóval, szakmai és társadalmi szervezetekkel. 

 

4.1. Az óvoda legfontosabb partnerei 

Az óvoda pedagógiai programjával összhangban megtörtént a külső partnerek azonosítása 

köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Az óvoda minden dolgozója számára ismert a 

külső partnerek köre.  

Az óvoda és a család-szülők közötti jó és tartalmas kapcsolatra törekedtünk, hiszen ez a 

kapcsolat az óvoda fennmaradásának egyik eszköze. Folyamatosan figyelemmel kísértük a 

szülők igényeit, törekedtünk elégedettségük megismerésére. Lehetősége biztosítottunk az 

esetleges elégedetlenség megbeszélésére, orvoslására. Tapasztalatunk az, hogy a szülők 

részéről egyre nagyobb az elvárás, viszont a mi elvárásainknak, kéréseinknek pedig nem 

éppen zökkenőmentesen tettek, tesznek eleget.  

Az egész nevelési év folyamán jó kapcsolatban voltunk a szülői munkaközösséggel. 

A fenntartóval való kapcsolattartás az óvoda menedzselése a funkciók maradéktalan ellátása 

szempontjából elengedhetetlen. A törvények, rendeletek egyértelműen megfogalmazzák, hogy 

milyen ellenőrzési, beszámolási kötelezettségei vannak az intézménynek. A jogszabályban 

előírt módon eleget tettünk tájékoztatási kötelezettségünknek. 

Ebben a nevelési évünkben is igénybe vettük a szakmai szolgáltató intézmények közül a 

nevelési tanácsadó szakembereinek segítségét. 

Minden évben élünk a lehetőséggel, az iskola meghívásával, hiszen jó hallani, hogy évről-

évre jól teljesítenek volt óvodásaink.  

Ebben a nevelési évben szükség volt fejlesztőpedagógusra, mivel 3 fő sajátos nevelési igényű 

gyermekünk volt. A logopédiai fejlesztéseket ebben az évben is utazó logopédus látta el heti 

két alkalommal. Az információátadás folyamatos, rendszeres volt, mint szóbeli és papíralapú 

formában is. Jó szakmai kapcsolatot, együttműködést ápoltunk, hiszen ez is a gyermekek 

fejlődését szolgálta. 

 

4.2. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

Bár az óvodánk épülete folyamatosan megújult a kisebb karbantartási feladatok 

udvarrendezés továbbra is folyamatosan történt, az óvoda rendezett környezetének biztosítása 

érdekében. A karbantartók rendszeres munkát végeztek. 

Ismét lehetőséget adtuk önkéntes munkát teljesítő diákoknak (volt óvodásainknak) az 

iskolájukkal kötött szerződésben engedélyezett óraszámban, ami szintén segítség volt 
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számunkra. Ebben az évben a nevelési év végén június, július hónapban 3 fő diáknak 

biztosítottunk helyet és adtunk lehetőséget önkéntes iskolai közösségi szolgálatra.  

 

4.3. Az óvoda részvétele a közéletben 

Óvodánk részt vett a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 

közéletben. Óvodapedagógusaink és a gyereke egyaránt részt vettek a helyi rendezvényeken. 

Fontos ez számunkra, hiszen óvodánk népszerűsítése, ismertebbé tétele, jó hírneve ezekkel a 

szereplésekkel is reméljük még több gyermeket vonz majd ide, e tekintetben még további 

lépéseket fogunk tenni.  

 

5. Pedagógiai munka feltételei 

5.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Miután óvodaépületünk felújításra került ismételten felmértük a pedagógiai programunk 

megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét és az esetleges hiányosságokat a fenntartó 

felé jeleztük, majd egyeztetést követően a lehetőségeknek megfelelően fontossági sorrendet 

állítva pótoltuk. 

 

5.1.1. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem szempontjainak 

érvényesítése 

Fontos feladatunk volt és továbbra is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek 

megismerjék azt a természeti környezetet, amelyben élnek az óvoda közvetlen környezetében 

tett gyakori séták, kirándulások során felhívtuk figyelmüket a környezetünk, a természet 

szépségeire, értékeire. Tettük mindezt a pedagógiai programunkban rögzített elvek és 

szempontok figyelembevételével és ehhez igazodva alakítottuk ki a megfelelő tárgyi 

környezetet is. A tevékenységek megszervezésénél arra törekedtünk, hogy minél több 

alkalommal kerüljön sor a megfigyelésre és tapasztalatszerzésre, természetes, valódi 

környezetben, hiszen a természet szeretetére, védelmére nevelés csak természet közeli élettel 

lehetséges. A levegőzés udvari játék végén az udvari játékok elrendezésével, az udvar 

tisztántartásával, a környezettudatos magatartást erősítettük gyermekeinkben, a 

környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartottuk.  

 

5.1.2. Ikt. eszközök kihasználtságának jellemzői 

Óvodánkban a meglévő Ikt. eszközöket rendszeresen használtuk és nevelőmunkánkban 

szükségszerűen alkalmaztuk. Elsősorban a CD lejátszók voltak használatban minden 
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csoportban és a fényképezőgéppel rendszeresen minden eseményt megörökítettünk. Az 

elkészült fotók felkerültek intézményünk honlapjára. Az óvodában levő projektor nagy 

segítségünkre volt a román nyelv elsajátíttatásában.  

 

5.2. Szervezeti feltételek 

5.2.1. Pedagógus továbbképzés 

Az óvodapedagógusok szakképesítése az előző évekével azonos, mindenki rendelkezik a 

beosztásához szükséges képesítéssel. Ebben a nevelési évben több pedagógus vett részt 

továbbképzésen, konferencián, szakmai programon, melyeknek tanúsítványával tanulmányi 

pont volt szerezhető, mely a 277/1997. sz. kormányrendelet idevonatkozó rendelkezései 

alapján beszámítható a szakmai előmenetel hétévenkénti 120 óra továbbképzésbe. A törvény 

továbbra is előírja ennek teljesítését.  

A Békéscsabai POK által szervezett műhelymunkák, továbbképzések egyre több ingyenes 

lehetőséget biztosítottak, melyekkel az elmúlt nevelési évben többször is éltünk.  

 

 

5.2.2. Az óvoda szervezeti kultúrája, szervezet  fejlesztés 

Az óvoda tagintézmény-vezetőjeként személyesen és aktívan részt vettem a szervezeti kultúra 

fejlesztésében. Óvodánk szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 

normák és szabályok jellemezték ebben az évben is. Az intézményi tervek elkészítése a 

munkatársak és partnereink bevonásával történtek.  

Alkalmazotti közösségünk munkájára, együttműködésére az igyekezet, igényesség, 

hatékonyság, egymás segítése volt jellemző, különös tekintettel az intézményvezetői és 

intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre, az arra való felkészülésre, valamint az előforduló 

helyettesítésekre. Tartottunk megbeszéléseket a nevelőtestülettel, ezek lehetőséget nyújtottak 

az aktuális és fontos feladatok megbeszélésére. Ezeken a megbeszéléseken lehetőség adódott 

az esetleges problémák megvitatására, értékeltük az előző időszak történéseit, eredményeit, 

esetleg a hiányosságokat, a következő időszak feladatainak kiosztására, vállalására, közös 

döntések meghozatalára került sor.  

 

5.2.3. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése 

A nevelési év során, mint mindig kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy óvodánk 

mindhárom csoportjában tervszerű és tudatos nevelőmunkát folytassunk a hatékonyság 

színvonalának megtartásával és fejlesztésével. Mindannyian törekedtünk arra, hogy 
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képességeinkkel, szakértelmünkkel érdeklődésünk szerint javaslatokkal együttesen segítsük a 

fejlődést. Mindannyian pozitívan viszonyultunk az új ötletekhez, javaslatokhoz megvizsgálva 

azok beilleszthetőségét fejlesztési folyamatokba. Mint vezető igyekeztem lehetőségeket 

teremteni az innovációra, ösztönöztem a kreatív gondolkodást.  

A megújulásra törekvés mellett azonban mindannyiunk számára fontos a nemzetiségi 

hagyományaink megőrzése, nem csak óvodánk munkaközössége, hanem a szülők és külső 

partnereink is ismerik nemzetiségi hagyományainkat és ápoljuk azokat intézményünkben. 

Tovább bővítettük hagyományainkat, melyekkel még emlékezetesebbé szeretnénk tenni a 

gyermekek óvodai életét. 

 

 

 

 

6. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak, 

céloknak való megfelelés 

 

Tevékenységünk helyi pedagógiai programunk összhangban áll az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjával. Pedagógiai programunk a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal 

összhangban fogalmazza meg intézményünk nevelési-oktatási feladatait, céljait.  

Folyamatosan nyomon  követtük a pedagógiai programunkban foglaltak megvalósulását. A 

nevelési év tervezésekor megtörtént a tevékenységek tervezése, ütemezése, melyek rögzítésre 

kerültek az éves munkatervben.  

 

7. Az Alapító okirat szerint ellátás jellemző adatai 

 

7.1. Az óvodai csoportok adatai 2017/2018-as nevelési évben 

Napocska csoport: vegyes életkorú, 26 fő 

Maci csoport: vegyes életkorú, 13 fő 

Kerekerdő csoport: vegyes életkorú, 14 fő 

 

7.2. Továbbképzések 

Szakmai továbbképzések 

Akkreditált továbbképzésen résztvevők száma 4 fő óvodapedagógus 

Nem akkreditált továbbképzésen résztvevők száma 3 fő óvodapedagógus 
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Tanúsítványok száma: 4 db 

 

7.3 A gyermeki fejlődés nyomon követése 

A gyermeki fejlődés nyomon követése az alábbi dokumentáció szerint történt a 2017/2018-as 

nevelési évben. 

Csoportnaplóban – tervezés – érintettek száma 53 fő a dokumentáció készítésében résztvevők 

óvodapedagógusok. 

Gyermekek egyéni fejlődési dokumentációja – megfigyelés, vizsgálat, - érintettek száma 53 

fő, a dokumentáció készítésében résztvevők óvodapedagógusok. 

Szülői tájékoztató a gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció alapján – eredmények 

megbeszélése, tájékoztatás, szülői aláírás, -  érintettek szülők, a dokumentáció készítésében 

résztvevők óvodapedagógusok. 

 

7.4. Külső, belső információáramlás 

Az információáramlás formái: nevelési értekezletek, megbeszélések, SZMK értekezletek, 

szülői értekezletek.  

Az információáramlás tartalma: aktuális feladatok, tervezések megbeszélése. Keletkezett 

dokumentumok megnevezése: jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, jegyzetek.  

 

8. Óvodai ünnepek, óvodai rendezvények 

Eseménynaptár 2017/2018. 

Óvodásaink részére továbbra is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy havi ill. heti 

rendszerességgel részt vegyenek külön foglalkozásokon: 

- iskolanyitogató (nagycsoport) 

- hittan 

- angol  

- néptánc 

 

Szeptember 

- Az új gyermekek szüleinek a beszoktatásról szóló szülői értekezletet tartottunk. 

Az új gyermekek beszoktatása a fokozatosságra építve minden csoportban 

zökkenőmentesen megtörtént. 
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A szülőknek az év folyamán folyamatosan szükség és igény szerint adunk 

tájékoztatást az óvodában történ eseményekről, gyermekeikről, felmerülő problémák 

esetén lehetőséget adunk a szülőknek ezek megbeszélésére.  

- A logopédiai felmérés már az első héten megtörtént és a gyermekek így 

megismerkedhettek a logopédussal. 

- A szülői munkaközösség értekezletét is megtartottuk.  

- Nagyszabású nemzetiségi családi napot tartottunk az óvoda árnyékos udvarán, az idő 

is kedvezett a rendezvénynek, ahol ének, zene, tánc, mulatozás és finom falatok 

elfogyasztásával töltöttük a napot együtt a családokkal. A rendezvényen Romániából 

érkezett vendég folklór zenei együttes szolgáltatta a talpalávalót.  

 

Október: 

 

- Megtartottuk első közös nagy szülői értekezletünket. 

- SZMK értekezletet tartottunk az előttünk álló feladatok megbeszélése céljából. 

- Ovi-moziban jártak a gyermekek. 

- Óvodánk környékét, környezetét is az őszi természetet, időjárást kirándulás alkalmával 

figyelték meg a gyerekek, terméseket gyűjtöttünk, melyeket később felhasználtunk. 

 

November: 

- Óvodai fotózáson vettek részt a gyermekek. 

- Ovi-mozi tartottunk. 

- Intézményünket képviselve Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál részt vettem 

jelzőrendszeri megbeszélésen. 

 

December: 

- December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. A Mikulás ajándéka sem maradt el, a 

műsor után kapták meg a gyermekek, az SZMK által összeállított csomagot. 

- Nagyszabású, és minden évben megrendezésre kerülő Karácsonyi ünnepségen 

szerepeltünk nagycsoportosainkkal a helyi Művelődési Házban.  

- Az óvodában közös ünneplés keretében is tartottunk karácsonyi ünnepséget. 

 

Január:  

- Téli játszóházat tartottunk a nagycsoportban. 
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- Sétákat tettünk a településen. Megfigyeltük a téli öltözködést és a természetet. 

- Szülői értekezleten a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumokat 

tekintették meg a szülők, beszélgettünk aktuális problémákról, feladatokról.  

 

Február: 

- Február 20-án óvodánkban vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor, ennek 

kapcsán számos dokumentációs feladat hárult ránk. 

- Ismét részt vettem a jelzőrendszeri megbeszélésen. 

- Farsangi mulatságot rendeztünk óvodánkban. Minden csoport műsorral készült és jó 

hangulatban töltötte el a napot.  

 

Március: 

- Nagycsoportosainkkal a településen lévő emlékműnél megemlékeztünk a Március 15-i 

eseményekről, rövid műsor, verselés és éneklés keretében. 

- Húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk minden csoportban. 

- Ovi-mozi, Húsvéti filmeket néztek a gyermekek. 

 

Április: 

- Április 17-én intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott óvodánkban, mely megfelelő 

eredménnyel zárult. Itt köszönetet mondok minden kollegám és a szülők segítségéért. 

- A törvényi előírásoknak megfelelően és azoknak eleget téve április 23-tól óvodai 

beiratkozás volt óvodánkban. 

- Ballagási fotózáson vettek részt nagycsoportosaink. 

 

Május: 

- Minden csoportban Anyák napi ünnepséggel kedveskedtünk az édesanyáknak, 

nagymamáknak.  

- Utolsó ovi-mozi alkalomra került sor. 

- Sokat kirándultunk és sétáltunk a településen pl. a grófi kastély kertjébe látogattunk el.  

- Gyermeknap alkalmából fagyiztunk és a játszótéren egy jót játszottunk. 

 

Június:  

- Óvodai ballagási- és évzáró ünnepséget tartottunk. 

- Kirándultunk Visegrádra. 
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- Nagycsoportosainkkal felléptünk a helyi új sportpálya megnyitó ünnepségén. 

- A csoportokban megkezdtük a nyári életet. 

 

A nevelési év során rendszeresen volt védőnői tisztasági vizsgálat, a védőnővel jó a 

kapcsolatunk, rendszeresen látogatja a gyermekeket és végzi el a szükséges 

szűrővizsgálatokat.  

Örömmel mondhatjuk el, hogy sikerült jó hangulatban, tartalmas programokkal megtöltött, 

balesetmentes nevelési évet zárnunk. Jó csapatmunkával, jól szervezetten tettük a dolgunkat, 

ezért köszönet minden kollégának.  

Eredményes munkánkhoz köszönjük a fenntartónk és az Igazgatóasszony segítő hozzáállását 

és támogatását. 

 

 

 

 

 
5. sz. melléklet 

Pénzügyi összesítés 

 

2017. év (adatok forintban) zárszámadás alapján 

 

KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

Személyi juttatások 130.961.214 129.858.364 129.858.364 

Munkaadókat terhelő 

járulékok 

29.679.912 28.417.034 28.417.034 

Dologi kiadások 52.167.808 58.958.454 54.212.879 

Egyéb működési célú 

kiadások 

- 831.750 831.750 

Felhalmozási kiadások 4.714.500 28.485.054 28.105.054 

Kiadások összesen 217.523.434 246.550.656 241.425.081 

BEVÉTELEK    

Működési célú tám. 

áht-n belülről 

487.650 4.884.529 4.884.529 

Működési bevételek 2.722.955 4.460.771 3.820.421 

Finanszírozási 

bevételek 

214.312.829 237.205.356 235.129.116 

Bevételek összesen 217.523.434 246550656 243.834.066 

 

2018. I. félév (adatok forintban) 

KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

Személyi juttatások 139.291.204 142.398.880 66.855.406 

Munkaadókat terhelő 

járulékok 

31.075.301 31.582.927 13.415.102 
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Dologi kiadások 56.766.479 55.766.479 27.101.822 

Egyéb működési célú 

kiadások 

- - - 

Felhalmozási kiadások 7.925.600 8.925.600 5.398.370 

Kiadások összesen 235.058.584 238.673.886 112.770.700 

BEVÉTELEK    

Működési célú tám. 

áht-n belülről 

447.967 1.555.269 4.309.939 

Működési bevételek 3.065.688 3.065.688 2.201.003 

Finanszírozási 

bevételek 

231.544.929 234.052.929 124.960.207 

Bevételek összesen 235.058.584 238.673.886 131.471.149 

 

 

 

 

Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă 

Chitighaz, str. Szent Imre nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 

web:www.romansulioviketegyhaza.hu 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. Telefon, fax: 66/250-052 

E-mail.: romaniskola01@freemail.hu 

OM azonosító: 028328 

 

 

Az intézmény OM azonosítója: 028328 Intézményvezető: 
 
…………………………………………………………… 
 

LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS 

A nevelőtestület nevében: 
 

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

Az alkalmazotti közösség nevében 

 
…………………………………………………                                                 …………………………………………………                              

 

A szülői szervezet nevében 
 

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

A dokumentum jellege: nyilvános, Megtalálható:  ig. iroda, irattár, iskola honlapja 

 
A beszámolót a nevelőtestület  …………………………   határozat számon elfogadta. 
 

mailto:romaniskola01@freemail.hu
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INTÉZKEDÉSI TERV 
 

Az Állami Számvevőszék által  
„Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése”  

című ellenőrzésről kiadott jelentéshez 
(18218 számú jelentés) 

 
 

JAVASOLT INTÉZKEDÉS 
TARTALMA 

JAVASLAT 
CÍMZETTJE 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS, 
FELADAT HATÁRIDŐ  FELELŐS  

Intézkedjen a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
tartalmú szervezeti és 
működési szabályzat 

elkészítéséről. 

Igazgató 

Az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzata kiegészítésének 

előkészítése és beterjesztése a 
Közgyűlés elé.  

(Alapító okirat és módosításának 
átvezetése; a munkakörök pontosítása, 
a hatáskör gyakorlás módjának és a 

felelősségi, továbbá a 
vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettséggel járó munkakörök 
meghatározása.) 

2018. december 31. Igazgató 

Intézkedjen a 
közalkalmazotti szabályzat 

megalkotásáról az 
intézmény közalkalmazotti 

tanácsával együttesen. 

Igazgató 

A közalkalmazotti szabályzat 
megalkotása az Intézményi 

közalkalmazotti tanáccsal közösen és 
elfogadtatása.  

(Közalkalmazotti jogviszony kérdései, 
különösen a közalkalmazotti tanács 

megválasztásával, működésével 
kapcsolatos szabályokra.) 

2018. december 31. 

Igazgató 

Előkészítéséért: 
közalkalmazotti tanács 

elnöke 
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JAVASOLT INTÉZKEDÉS 
TARTALMA 

JAVASLAT 
CÍMZETTJE 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS, 
FELADAT HATÁRIDŐ  FELELŐS  

Intézkedjen a 
kontrollkörnyezet 

kialakításáról, amelyben 
meghatározottak, ismertek 

és elfogadottak az etikai 
elvárások az intézmény 

minden szintjén. 

Igazgató 

Olyan kontrollkörnyezet kialakítása, 
amelyben meghatározottak, ismertek 
és elfogadottak az etikai elvárások az 

intézmény minden szintjén.  
(Etikai elvárások meghatározása.) 

2018. december 31. Igazgató 

Intézkedjen a pénzkezelési 
szabályzat elkészítéséről. Igazgató Az intézmény pénzkezelési 

szabályzatának elkészítése. 2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 

tartalmú számviteli 
politika elkészítéséről. 

Igazgató 

Az intézmény számviteli politikájának 
kiegészítése a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően.  

(A számviteli elszámolás, értékelés 
szempontjai lényeges és nem lényeges 

elemének meghatározása.) 

2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 

tartalmú értékelési 
szabályzat elkészítéséről. 

Igazgató 

Az intézmény értékelési 
szabályzatának kiegészítése a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
(Követelés típusonként a kis összegű 

követelések év végi meghatározásának 
elvi és a dokumentálás szabályainak 

meghatározása.) 

2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 
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JAVASOLT INTÉZKEDÉS 
TARTALMA 

JAVASLAT 
CÍMZETTJE 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS, 
FELADAT HATÁRIDŐ  FELELŐS  

Intézkedjen a külföldi 
kiküldetések 

elrendelésével, 
lebonyolításával, 

elszámolásával kapcsolatos 
kérdések belső 

szabályzatban történő 
rendezéséről. 

Igazgató 

Az intézmény külföldi kiküldetési 
szabályzatának elkészítése.  

(A külföldi kiküldetések elrendelésének 
lebonyolításának és elszámolásának 

szabályai.) 

2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen az integrált 
kockázatkezelési rendszer 

működtetéséről. 
Igazgató Az integrált kockázatkezelési rendszer 

működtetése. 2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a szervezeti 
integritást sértő 

események kezelésének 
eljárásrendje 

szabályozásáról. 

Igazgató 
A szervezeti integritást sértő 
események eljárásrendjének 

elkészítése. 
2018. december 31. 

Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen az 
utalványozási jogkört 
gyakorlók naprakész 

nyilvántartásáról. 

Igazgató Utalványozási jogkör gyakorlók 
nyilvántartásának naprakész vezetése. 

folyamatosan 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen az ellenőrzési 
nyomvonal elkészítéséről. Igazgató Az intézmény ellenőrzési 

nyomvonalának elkészítése. 
2018. december 31. 

Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 
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JAVASOLT INTÉZKEDÉS 
TARTALMA 

JAVASLAT 
CÍMZETTJE 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS, 
FELADAT HATÁRIDŐ  FELELŐS  

Intézkedjen a közérdekű 
adatok egyedi igényléséről 

szóló szabályok 
közzétételéről. 

Igazgató 
Az intézmény közérdekű adatokkal 

kapcsolatos szabályzatainak 
közzététele. 

2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 
a kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatok teljes 

körű közzétételéről. 

Igazgató 
A kötelezően közzéteendő közérdekű 

adatokról a közvélemény 
tájékoztatása. 

2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a szervezet 
tevékenységének, a célok 

megvalósításának nyomon 
követését biztosító 
rendszer és belső 

ellenőrzés kialakításáról, 
működtetéséről. 

Igazgató 

A monitoring rendszer részeként a 
szervezet tevékenységének, célok 

megvalósításának nyomon követését 
biztosító rendszer kialakítása, 

működtetése. 

2018. december 31. 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a belső 
kontrollrendszer 

szabályszerű 
kialakításáról és 

működtetéséről, valamint 
a szabályszerű pénzügyi 
gazdálkodás érdekében 

gondoskodjon a 
jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalmú 
kötelezettségvállalások 

Igazgató 

A kötelezettségvállalási nyilvántartás 
jogszabályban foglalt előírásoknak 

megfelelő tartalommal történő 
kiegészítése és vezetése.  

(Pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó 
adatok meghatározása.) 

folyamatos 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 
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JAVASOLT INTÉZKEDÉS 
TARTALMA 

JAVASLAT 
CÍMZETTJE 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS, 
FELADAT HATÁRIDŐ  FELELŐS  

más fizetési 
kötelezettségek 

nyilvántartásának 
vezetéséről. 

Intézkedjen a 
gazdálkodási jogkörök 

szabályszerű 
gyakorlásának 
biztosításáról. 

Igazgató 

A jogszabályok és belső szabályzatok 
előírásának megfelelően az 

érvényesítési feladatok, írásban 
történő kötelezettségvállalás, pénzügyi 

ellenjegyzés és az ügymenetre 
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség 

megvalósítása. 

folyamatos 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a költségvetési 
maradvány 

alátámasztásához 
jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalmú 
részletező kimutatás 

készítéséről. 

Igazgató 

A költségvetési maradvány 
alátámasztásához a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő tartalmú 
részletező kimutatás elkészítése, 

vezetése. 

folyamatos 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a költségvetési 
beszámoló jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 

tartalommal, határidőben 
történő elkészítéséről és a 
kincstár által működtetett 

elektronikus 
adatszolgáltató rendszerbe 

történő feltöltéséről. 

Igazgató 
A költségvetési beszámoló jogszerű és 

határidőben történő elkészítése, 
feltöltése. 

folyamatos gazdasági vezető 
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JAVASOLT INTÉZKEDÉS 
TARTALMA 

JAVASLAT 
CÍMZETTJE 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS, 
FELADAT HATÁRIDŐ  FELELŐS  

Intézkedjen az intézmény 
költségvetési 

beszámolóinak jogszabályi 
előírásoknak megfelelő, 
folyamatosan vezetett 

részletező 
nyilvántartásokkal való 

alátámasztásáról. 

Igazgató 

Az intézmény költségvetési 
beszámolóinak jogszabályi 

előírásoknak megfelelő, folyamatosan 
vezetett részletező nyilvántartásokkal 
való alátámasztása, a főkönyv és az 

analitikus nyilvántartás 
egyezőségének biztosítása, illetve a 

mérlegsorokhoz analitika elkészítése. 

folyamatos 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a követelések 
jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalmú 
nyilvántartásának 

vezetéséről. 

Igazgató 

A követelések jogszabályi 
előírásoknak megfelelő tartalmú 

nyilvántartás vezetése.  
(A követelések jogszabály szerinti 

időszakos bontása, a pénzügyi 
ellenjegyzésre vonatkozó adatok 

rögzítése.) 

folyamatos 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

Intézkedjen a 
jogszabályoknak megfelelő 

leltár összeállításáról. 
Igazgató 

Jogszabályi előírásoknak megfelelő 
leltár összeállítása.  

(Tételes eszköz és forrás 
meghatározása a mérleg 

fordulónapján.) 

folyamatos 
Igazgató 

Előkészítésért: 
gazdasági vezető 

 
Gyula, 2018. szeptember 10.  

…………………………………….. 
Czeglédiné Dr. Gurzó Mária 

igazgató 

…………………………………….. 
Szabóné Jánk Ildikó 

gazdasági vezető 
 



 

 

 

 

 

 

Az országos nemzetiségi 
önkormányzatok fenntartásában 
levő intézmények 
gazdálkodásának ellenőrzése 

 

 
 

Nicolae Bălcescu  Román Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium  

2018. 
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ÖSSZEGZÉS 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a Nicolae Bălcescu Román Gimná-

zium, Általános Iskola és Kollégium feletti fenntartói jogát szabályszerűen gyakorolta. A 

Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium működési és gazdálko-

dási kereteinek kialakítása nem volt szabályos, belső kontrollrendszere nem biztosította a 

közpénzekkel történő szabályszerű, átlátható gazdálkodást. A kiépített kontrollok és a kor-

rupciós kockázatok szintje nem volt egyensúlyban. Pénzügyi és vagyongazdálkodása nem 

felelt meg a jogszabályi előírásoknak.  

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Magyarországon a nemzetiségek jogait sarkalatos törvény határozza meg. A nemzetiségek létrehozhatnak helyi és 
országos önkormányzatokat, amelyek intézményeket alapíthatnak, tarthatnak fenn. A közfeladatok ellátását a nem-
zetiségi intézmények sajátos jogszabályi környezetben végzik, amely az utóbbi években változáson ment keresztül. A 
központi költségvetés támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott intézmények 
számára feladataik ellátásához. A nemzetiségi intézmények gazdálkodásának ellenőrzése kiemelt jelentőséggel bír, 
mivel az Állami Számvevőszék korábban ezt a területet még nem ellenőrizte. Az ellenőrzések során az Állami Szám-
vevőszék megállapítja, hogy ezen szervezetek a közpénzeket átlátható módon, szabályszerűen használják-e fel, így a 
közpénzek felhasználása ezen a területen sem marad ellenőrizetlenül. 

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az általa fenntartott Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Álta-
lános Iskola és Kollégiummal kapcsolatos irányítási, munkáltatói feladatait szabályszerűen gyakorolta. Jóváhagyta az 
éves költségvetési beszámolóját, elemi költségvetését.  

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium belső kontrollrendszerének kiépítése és mű-
ködtetése nem volt szabályszerű. Működési kereteit nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. Az 
intézményvezető a jogszabályi előírások ellenére a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket nem 
tüntette fel az SZMSZ-ben, nem rendezte közalkalmazotti szabályzatban a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő 
kérdéseket. A gazdálkodás részletes rendjét szabályozta, azonban pénzkezelési szabályzatot nem készített.  

Kockázatkezelési rendszert nem működtetett, az integrált kockázatkezelési rendszert nem szabályozta. A dologi 
és felhalmozási kiadások elszámolásához kapcsolódó belső kontrollok nem működtek megfelelően, a bevételek be-
szedése és főkönyvi elszámolása, valamint a kiadási előirányzatok felhasználása során nem tartották be a jogszabá-
lyok és belső szabályzatok előírásait. A szervezet információs rendszerét az intézményvezető megfelelően kialakí-
totta, azonban működtetése nem volt szabályszerű, közzétételi kötelezettségét nem teljesítette teljes körűen, a belső 
ellenőrzés működtetéséről nem gondoskodott. A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium-
nál a kötelezettségvállalások nyilvántartása, a költségvetési maradvány elszámolása nem volt szabályszerű, továbbá 
a beszámoló mérlegtételeit leltárral nem támasztotta alá. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA : annak értékelése 

volt, hogy az országos nemzetiségi önkormányzat által 

alapított és fenntartott intézmény gazdálkodása, a belső 

kontrollrendszer kialakítása és működése, a fenntartó ön-

kormányzat által nyújtott támogatás, illetve az államház-

tartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott va-

gyon felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfele-

lően történt-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 
 

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kol-
légiumot a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
2013-ban vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-
tól. Az Intézmény1 típusa többcélú, közös igazgatású közneve-
lési intézmény, amelynek alapfeladata a román nemzetiséghez 
tartozó általános- és középiskolások nevelése, oktatása, kollé-
giumi ellátása. A magyar-román két tanítási nyelvű, Gyulán 
működő köznevelési intézmény működési területe országos, 
jogállása önállóan működő és gazdálkodó szervezet.  

Az Intézmény az ellenőrzött időszakban vagyonkezelési 
szerződéssel, kezelt vagyonnal nem rendelkezett, a székhelye-
ként megjelölt ingatlant Gyula Város Önkormányzatával kötött 
megállapodás alapján térítésmentesen használta a Fenntartó2 
köznevelési célokra. Az Intézmény közalkalmazotti jogviszony-
ban lévő és a Munka tv.3 hatálya alá tartozó alkalmazottakat 

foglalkoztatott. A 2014-2016. években az Intézményt ugyanaz a személy 
vezette, míg a gazdasági szervezet vezetésében kétszer történt változás 
(2015. október 1-én és 2016. szeptember 1-én). Szervezeti átalakítás az el-
lenőrzött időszakban az Intézményt nem érintette. 

Az Intézmény számára a központi költségvetésből nyújtott működési 
célú támogatás a 2014. évben 330 342 ezer Ft, a 2015. évben 356 159 ezer 
Ft, a 2016. évben 390 311 ezer Ft volt. 

 

 



 

8 

 

AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke kimondja, hogy a magyaror-
szági nemzetiségek államalkotó tényezők. Joguk van anyanyelvük haszná-
latához, a sajátnyelven való névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához 
és az anyanyelvű oktatáshoz. A nemzetiségek létrehozhatnak helyi és or-
szágos önkormányzatokat. A nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes 
szabályokat Magyarországon sarkalatos törvény határozza meg. A nemze-
tiségi közfel-adatok ellátásához az állami központi költségvetés támogatást 
nyújt, melyet a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik ellátá-
sára használhatnak fel. 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzeti-
ség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket 
hozhatnak létre és vehetnek át. Az éves költségvetési törvények közvetle-
nül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz ren-
delik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását. A nemze-
tiségi önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásának, belső 
kontrollrendszerének kialakítása és működtetése ellenőrzésével biztosítja 
az ÁSZ4 a közpénzfelhasználás minél szélesebb körének ellenőrzését, en-
nek során azonos szempontok szerint értékeli az egyes országos nemzeti-
ségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodási tevé-
kenységét. 

Az ellenőrzés eredményeként az ellenőrzött költségvetési szervek gaz-
dálkodása javulhat, átfogó képet kaphatunk az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok által fenntartott intézmények gazdálkodásának sajátossága-
iról, hiányosságairól és az alkalmazott jó gyakorlatokról, erősítve a társa-
dalmi bizalmat. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján, hiányosságok feltárásá-
val, azok megszüntetésére vonatkozó javaslatokkal hozzájárulunk a köz-
pénzek átlátható, szabályszerű felhasználásához. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — A Fenntartó szabályszerűen gyakorolta-e az ellenőrzött intéz-

ménnyel kapcsolatos feladatait?   

 
 
 

  — Az Intézmény működése és gazdálkodása során tevékenysége 

szabályszerű volt-e, teljesítette-e az elszámolási kötelezettsége-

ket, belső kontrollrendszere megvédte-e a veszteségektől és nem 

rendeltetésszerű használattól az intézmény erőforrásait? 

  

 
 
 

  — Az Intézmény pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 
  

 
 
 

  — Az Intézmény vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés 

 Az ellenőrzött időszak 
  

2014-2016 évek, a belső kontrollrendszer, a bevételek beszedése és elszá-
molása, a kiadási előirányzatok felhasználása vonatkozásában a 2016. év. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az ÁSZ ellenőrzés tárgya a Magyarországi Románok Országos Önkormány-
zata által fenntartott Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium gazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és műkö-
dése, a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve az állam-
háztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhaszná-
lása jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének értékelése. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, és az általa fenntar-
tott Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium.  

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.5 1. § (3) bekezdés, 5. § (2)-(6) 
bekezdései, valamint Áht.6 61. § (2) bekezdésének előírásai képezték. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszak-
ban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályai, a jelen ellenőr-
zésre irányadó ÁSZ módszertanok figyelembevételével végezte az ÁSZ. Az 
ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszer-
zése az ellenőrzött által rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, ada-
tokra alapozva megfigyelés, szemle (szemrevételezés), kérdésfeltevés (in-
formációkérés), kockázat alapú mintavételezés, valamint elemző eljárás 
útján történt.  
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A mintavételezés alapja a gazdasági események értékének nagysága 
volt. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoz-
tak egyrészt az ellenőrzési program részletes szempontjainál felsorolt 
adatforrások, másrészt minden egyéb – az ellenőrzés folyamán feltárt, az 
ellenőrzés szempontjából információt tartalmazó – dokumentum. Az ellen-
őrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok kitöltésével, 
valamint az ÁSZ által kért dokumentumok megküldésével szolgáltatott ada-
tokat.  

A bevételek és a kiadások esetében az ellenőrzés azokra a legnagyobb 
értékű tételekre – a lényeges sokaságra – terjedt ki, melyek összértéke el-
érte a teljes sokaság összértékének 50%-át. A lényeges sokaság valamennyi 
eleme ellenőrzésre került. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kap-
csolattartást az ÁSZ SZMSZ7-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. A Fenntartó szabályszerűen gyakorolta-e az ellenőrzött intéz-

ménnyel kapcsolatos feladatait? 
  

Összegző megállapítás A Fenntartó az Intézménnyel kapcsolatos irányítási feladatait 
szabályszerűen látta el, a munkáltatói jogkörét a jogszabá-
lyoknak megfelelően gyakorolta. 

Az Intézmény Alapító Okirat1-3-át8  az ellenőrzött időszakban irányítási ha-
táskörében eljárva a Fenntartó kiadta, módosította. Az Alapító Okirat1-3 tar-
talmazta az Áht. és az Nktv.9 szerinti tartalmi elemeket. 

A Fenntartó az Áht.-ban foglaltak szerint jóváhagyta az Intézmény éves 
költségvetési beszámolóját, elemi költségvetését, vezetőjét minden évben 
beszámoltatta az ellátott éves szakmai és gazdálkodási feladatokról.  

Az Alapító Okirat1-3 az intézményvezetői kinevezés, munkáltatói jogkör-
gyakorlás hatásköreit az Njtv10. és az Áht. előírásainak megfelelő szerveze-
tekhez – a Közgyűléshez11 és az Elnökhöz12 – rendelte, a kapcsolódó hatás-
körök gyakorlása az ellenőrzött időszakban szabályszerűen történt. 

2. Az Intézmény működése és gazdálkodása során tevékenysége 

szabályszerű volt-e, teljesítette-e az elszámolási kötelezettsége-

ket, belső kontrollrendszere megvédte-e a veszteségektől és nem 

rendeltetésszerű használattól az intézmény erőforrásait? 
 

Összegző megállapítás Az Intézmény működése és gazdálkodási tevékenysége nem 
volt szabályszerű, belső kontrollrendszere nem biztosította az 
erőforrások védelmét, szabályszerű felhasználását. 

2.1. számú megállapítás A kontrollkörnyezet kialakítása nem volt szabályszerű. 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KERETEINEK  kialakítása 
nem volt szabályszerű. Az intézményi SZMSZ13-ben az Alapító Okirat1 és az 
Alapító Okirat2 módosításait az alapító okiratok záró rendelkezésében elő-
írt 60 napon belül az intézményvezető nem vezette át. Az SZMSZ az 5.2. 
pontjában nevesített munkakörök esetében nem tartalmazta a hozzájuk 
tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját és az 
ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat az Ávr. 14 13. § (1) bekezdés g) 
pontjában előírtak ellenére. Az Intézmény vezetője a Vnytv.15 4. § a) pont-
jában előírtak ellenére a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 
munkaköröket nem tüntette fel az SZMSZ-ben.  
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Az intézményvezető nem rendezte közalkalmazotti szabályzatban a 
Kjt.16 2. § (1) bekezdésének előírása ellenére a közalkalmazotti jogviszony-
nyal összefüggő kérdéseket, figyelemmel a Kjt. 14. § (2) bekezdésében és 
a Kjt. 17. § (1) bekezdésében előírtakra. Nem határozta meg továbbá a Bkr. 
6. § (1) bekezdés c) pontja ellenére az etikai elvárásokat a szervezet min-
den szintjén. 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK  közül az In-
tézmény vezetője kiadta a Számviteli politikát17, elkészítette a Leltározási 
szabályzatot18 és Értékelési szabályzatot19, valamint az Önköltségszámítási 
szabályzatot20, azonban a Számv. tv.21 14. § (5) bekezdés d) pontjában fog-
laltak ellenére nem készítette el a pénzkezelési szabályzatot. A Számviteli 
politika a Számv. tv. 14. § (4) bekezdésében előírtak ellenére nem tartal-
mazta azokat az Intézményre jellemző szabályokat, előírásokat, módszere-
ket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az 
értékelés szempontjából lényegesnek, nem lényegesnek. Az Értékelési sza-
bályzat nem tartalmazta az Áhsz.22 50. § (2) bekezdés b) pontja ellenére – 
követeléstípusonként a kis összegű követelések év végi meghatározásának 
elveit, dokumentálásának szabályait.  

A pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések 
közül az Intézmény vezetője az Ávr. 13. § (2) bekezdés c) pontjában előírtak 
ellenére nem rendezte belső szabályzatban a külföldi kiküldetések elren-
delésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket.   

2.2. számú megállapítás Az Intézménynél a kockázatkezelési rendszert nem működtették, a 
szervezeti integritást sértő események eljárásrendjét nem szabá-
lyozták. 

A KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZERT, illetve 2016. októ-
ber 1-jétől az integrált kockázatkezelési rendszert a Bkr. 7. § (1) bekezdé-
sében előírtak ellenére az intézményvezető nem működtette. Szabályta-
lanságok kezelésének eljárásrendjével a Bkr.-nek megfelelően rendelkez-
tek 2016.szeptember 30-ig. A szervezeti integritást sértő események keze-
lésének eljárásrendjét a Bkr. 6. § (4) bekezdésében előírtak ellenére az In-
tézmény vezetője 2016. október 1-jétől nem szabályozta.  

2.3. számú megállapítás A kontrolltevékenység gyakorlása, működtetése nem volt szabály-
szerű. 

A GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK  kialakításáról, azok gyakor-
lásának rendjéről, az egyes jogkörök gyakorlói számára adott kijelölésekről 
az Intézmény vezetője a gazdasági szervezet ügyrendjében23 és a Gazdál-
kodási szabályzatban24 rendelkezett, azonban a kapcsolódó kontrolltevé-
kenységeket nem működtette szabályszerűen: 

 az Ávr. 60.§ (3) bekezdésében foglaltak ellenére nem vezettek nap-
rakész nyilvántartást az utalványozási jogkör gyakorlóiról, 

 a kötelezettségvállalási nyilvántartást az Intézménynél nem az Áhsz. 
14. melléklet II. 4. a. pontjában foglalt előírásoknak megfelelő tarta-
lommal vezették. A nyilvántartás nem tartalmazta a pénzügyi ellen-
jegyzésre vonatkozó adatokat. A kötelezettségvállalásokat követően 
az Ávr. 56 § (1) bekezdésében előírtak ellenére nem gondoskodtak 
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haladéktalanul annak nyilvántartásba vételéről, így az Intézmény-
ben vezetett kötelezettségvállalási nyilvántartás nem volt alkalmas 
az Ávr. 56.§ (3) bekezdésében előírt szabad fedezet rendelkezésre 
állásának vizsgálatához a kötelezettségvállalások előtt, 

 az Intézmény vezetője a Bkr. 6.§ (3) bekezdése és a nyomvonal el-
készítési kötelezettségéről szóló belső szabályzata25 1. pontjában 
előírtak ellenére nem készített az Intézmény működési folyamatai-
ról ellenőrzési nyomvonalat. 

2.4. számú megállapítás Az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása megfelelt 
a jogszabályoknak, de a működtetése nem volt szabályszerű. 

A SZERVEZET INFORMÁCIÓS RENDSZERÉT  az Intéz-
mény vezetője az Áht. és az Info. tv.26 előírásainak megfelelően kialakította, 
rendelkeztek az intézményi információk kezelésére, az adatok biztonsá-
gára, védelmére, a közérdekű adatok közzétételi rendjére, megismerésére 
vonatkozó szabályzatokkal.  

Az Intézmény az Info. tv. 34. § (3) bekezdése ellenére a közzétételre 
szolgáló honlapon nem nyújtott tájékoztatást a közérdekű adatok egyedi 
igénylésének szabályairól. Továbbá az Info tv. 37. § (1) bekezdése szerinti 
közzétételi kötelezettségének az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott 
adatok, dokumentumok vonatkozásában az SZMSZ kivételével nem tett 
eleget, ezáltal az Intézmény vezetője nem biztosította a közvélemény tájé-
koztatását a közpénzek felhasználásáról.  

2.5. számú megállapítás Az Intézmény vezetője nem alakította ki a szervezet tevékenységé-
nek, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rend-
szert és a belső ellenőrzést.  

A MONITORING RENDSZER RÉSZEKÉNT  az Intézmény 
vezetője a Bkr. 10. §-ában foglaltak ellenére nem alakította ki a szervezet 
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító 
rendszert. Az Áht. 70. § (1) bekezdésének előírása ellenére nem gondosko-
dott a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről.  

2.6. számú megállapítás Az Intézményben nem a kockázatokkal arányosan alakították ki az 
integritás kontrollokat. 

A jogszabályok által előírt legfontosabb kontrollok kiépítésén kívül további 
kontrollok nem támogatták az Intézmény integritását, az Intézmény veze-
tője nem végzett kockázatelemzést, nem határozta meg a szervezet által 
követendő értékeket, ezek között az integritás erősítését sem. 
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3. Az Intézmény pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás Az Intézmény pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. 

3.1. számú megállapítás A bevételek beszedése és elszámolása, a kiadási előirányzatok fel-
használása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 

A DOLOGI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELSZÁ-

MOLÁSÁHOZ kapcsolódó belső kontrollok nem működtek megfele-
lően az Intézménynél. A bevételek beszedése és főkönyvi elszámolása, a 
kiadási előirányzatok felhasználása során nem tartották be a jogszabályok 
és belső szabályzatok előírását: 

 Az érvényesítési feladatot az Ávr. 58. § (4) bekezdésében előírtak 
ellenére nem az arra írásban kijelölt személy végezte. 

 A 100 000 Ft-ot meghaladó beszerzés esetében nem vállalt az Intéz-
mény vezetője minden ellenőrzött kiadási tétel esetében írásban kö-
telezettséget az Áht. 37.§ (1) bekezdésében előírtak ellenére.  

 A kötelezettségvállalásokat nem előzte meg pénzügyi ellenjegyzés 
az Áht. 37.§ (1) bekezdés és az Ávr. 50. § (1) bekezdés d) pontja, az 
Ávr. 55.§ (1) bekezdés és a Gazdálkodási szabályzat 1.2.2. pontjában 
foglaltak ellenére.  

 Az érvényesítő az Ávr. 58. § (1) bekezdésében és a Gazdálkodási sza-
bályzat 1.2.4. pontjában előírtak ellenére nem végezte el a meg-
előző ügymenetre vonatkozó ellenőrzési kötelezettségét, tekintettel 
a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés hiányára. 

3.2. számú megállapítás A kötelezettségek nyilvántartása, a költségvetési maradvány meg-
állapítása és elszámolása nem volt szabályszerű. 

A KÖTELEZETTSÉGVÁLALLÁS ÉS MÁS FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉGEK nyilvántartása az Intézménynél nem felelt 
meg az Áhsz. 14. melléklet II. 4. a) pontjában előírt tartalmi elemeknek, 
nem tartalmazta a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, az Áhsz. 
39. § (1) bekezdésben előírtak ellenére vezetése nem volt folyamatos.  

A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY  megállapítása során 
nem tartották be a jogszabályi előírásokat. A 2014.-2016. évi költségvetési 
maradvány alátámasztásához az Áhsz. 39. § (3) bekezdésében foglaltak el-
lenére a 14. melléklet szerinti részletező kimutatással az Intézmény nem 
rendelkezett. 

3.3. számú megállapítás Az Intézmény nem rendelkezett a jogszabályi előírásoknak megfe-
lelő költségvetési beszámolóval. 

A 2014. évi beszámolót az Intézmény vezetője és a gazdasági vezető az 
Áhsz. 31.§ (1) bekezdésben előírtak ellenére az elkészítés dátuma nélkül 
írta alá. A 2015. és a 2016. évi költségvetési beszámolókat az Áhsz. 32.§ (1) 
bekezdésében foglalt, a Kincstár elektronikus adatszolgáltató rendszerébe 
való feltöltési határidőt követően készítették el.  

Az Intézmény költségvetési beszámolóit az Áhsz. 5. § (1) bekezdésében 
előírtak ellenére folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal nem 
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támasztotta alá, mert a könyvviteli zárlat során készített a főkönyvi kivonat 
és az analitikus nyilvántartás adatai között nem volt biztosított az egyező-
ség több mérlegsor vonatkozásában, illetve egyes mérlegsorokhoz anali-
tika nem készült. 

4. Az Intézmény vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás Az Intézmény vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. 

4.1. számú megállapítás Az Intézmény mérlegében kimutatott eszközök és források értéke-
lése és leltározása nem a jogszabályok előírásainak megfelelően 
történt. 

AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓI-

BAN kimutatott tárgyi eszközök év végi értékelése, bekerülési értékének 
megállapítása, állományba vétele és értékcsökkenésének elszámolása sza-
bályosan történt, azonban a követelések nyilvántartása nem felelt meg az 
Áhsz. 14. melléklet III. pontjában foglaltaknak. A követeléseket nem mutat-
ták ki az Áhsz. 18. § (6) bekezdésében előírt időszakok bontásában. A köte-
lezettségek nyilvántartása nem tartalmazta az Áhsz. 14. melléklet II. 4. a) 
pontjában előírtak ellenére a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat. 

Az Intézménynél a mérleg tételeinek alátámasztásához a Számv. tv. 69. 
§ (1) bekezdésében előírtak ellenére nem készítettek olyan leltárt, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazta az Intézmény eszközeit és for-
rásait a mérleg fordulónapon.  
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 

és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-

vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 

az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium igazgatójának 
  

  A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése ér-

dekében intézkedjen: 

a) jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú szervezeti és műkö-

dési szabályzat elkészítéséről; 

 (2.1. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

 b) közalkalmazotti szabályzat megalkotásáról az Intézmény közalkal-

mazotti tanácsával együttesen; 

 (2.1. sz. megállapítás 2. bekezdés 1. mondata alapján) 

 c) olyan kontrollkörnyezetet kialakításáról, amelyben meghatározot-

tak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások az Intézmény min-

den szintjén; 

 (2.1. sz. megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapján) 

 d) a pénzkezelési szabályzat elkészítéséről; 

 (2.1. sz. megállapítás 3. bekezdés 1. mondata alapján) 

 e) a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú számviteli politika 

elkészítéséről; 

(2.1. sz. megállapítás 3. bekezdés 2. mondata alapján) 

f) a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú értékelési szabály-

zat elkészítéséről; 

 (2.1. sz. megállapítás 3. bekezdés 3. mondata alapján) 
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 g) a külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámo-

lásával kapcsolatos kérdések belső szabályzatban történő rendezé-

séről; 

 (2.1. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 

 h) az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről; 

 (2.2. sz. megállapítás 1. bekezdés 1. mondata alapján) 

 i) a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 

szabályozásáról; 

 (2.2. sz. megállapítás 1. bekezdés 3 mondata alapján) 

 j) az utalványozási jogkört gyakorlók naprakész nyilvántartásáról; 

 (2.3. sz. megállapítás 1. bekezdés 1. francia bekezdése alapján) 

 k) az ellenőrzési nyomvonal elkészítéséről; 

 (2.3. sz. megállapítás 1. bekezdés 3. francia bekezdése alapján) 

 l) a közérdekű adatok egyedi igényléséről szóló szabályok közzététe-

léről; 

 (2.4. sz. megállapítás 2. bekezdés 1. mondata alapján) 

 m) jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatok teljes körű közzétételéről; 

 (2.4. sz. megállapítás 2. bekezdés 2. mondata alapján) 

 n) a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon kö-

vetését biztosító rendszer és belső ellenőrzés kialakításáról, mű-

ködtetéséről. 

 (2.5. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 

  A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése, va-

lamint a szabályszerű pénzügyi gazdálkodás érdekében gondoskodjon 

a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú kötelezettségvállalások, 

más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának vezetéséről. 

 (2.3. sz. megállapítás 1. bekezdés 2. francia bekezdése, valamint 

3.2. sz. megállapítás 1. bekezdése alapján) 
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  A szabályszerű pénzügyi gazdálkodás érdekében gondoskodjon: 

a) a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlásának biztosításá-

ról; 

 (3.1. sz. megállapítás alapján) 

 b) a költségvetési maradvány alátámasztásához jogszabályi előírá-

soknak megfelelő tartalmú részletező kimutatás készítéséről; 

 (3.2. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

 c) a költségvetési beszámoló jogszabályi előírásoknak megfelelő tar-

talommal, határidőben történő elkészítéséről, és a Kincstár által 

működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feltöl-

téséről; 

 (3.3. sz. megállapítás 1. bekezdés 2. mondata alapján) 

 d) az Intézmény költségvetési beszámolóinak jogszabályi előírások-

nak megfelelő, folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal 

való alátámasztásáról; 

 (3.3. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

  A vagyonnal való szabályszerű gazdálkodás érdekében gondoskodjon: 

a) a követelések jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú nyilván-

tartásának vezetéséről; 

 (4.1. sz. megállapítás 1. bekezdés 1-2. mondata alapján) 

 b) a jogszabályoknak megfelelő leltár összeállításáról. 

 (4.1. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
irányító szerv A költségvetési szerv tekintetében az e törvényben meghatározott irányítási hatás-

kört gyakorló szerv. (Forrás: Áht. 1. § 9. pontja) 

működtetés A nemzeti vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, a nemzeti vagyon 
fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttese, amely – jogszabály 
vagy szerződés alapján - a nemzeti vagyon felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, 
használatának hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjed. (Forrás: Nvtv. 
3. § 10. pontja) 

nemzeti vagyon rendelte-
tése 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ide-
értve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szüksé-
ges infrastruktúra biztosítását. (Forrás: Nvtv. 7. 0 (1) bekezdés, hatályos 2015. január 
1-jétől) 

nemzetiségi önkormányzat A nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgálta-
tási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, 
demokratikus választások útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely a 
nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek ér-
dekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi 
közügyek települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön 
létre. (Forrás: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 2. § 2. pont) 

nemzetiségi köznevelési in-
tézmény 

Az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, 
hogy e feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, is-
kola és kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemze-
tiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban. 

nemzetiségi közügy az Nemzetiségi tv.-ben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nem-
zetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása - különösen az anyanyelv ápo-
lása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a 
nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése - érdekében 
a nemzetiséghez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen 
ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek 
megteremtésével összefüggő ügy 

nemzetiségi többcélú intéz-
mény 

nemzetiségi többcélú intézményen, nemzetiségi tagintézményen és nemzetiségi 
köznevelési intézmény intézményegységén a köznevelési törvény szerinti többcélú 
intézmény, tagintézmény és intézményegység értendő (Forrás: Nemzetiségi tv. 2. § 
4. pont b,) 

tulajdonosi joggyakorló Aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető tulaj-
donosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult. (Forrás: Nvtv. 
3. § (1) bekezdés 17. pontja) 

vagyongazdálkodás A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlege-
sen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítésé-
hez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának 
ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. (Forrás: Nvtv. 
7. § (2) bekezdése) 
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Nemzeti vagyon a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdoná-
ban lévő dolog, 

c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá 
az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, 

d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel ren-
delkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, 

e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér, 

f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény 
szerinti kibocsátási egység és légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keret-
rendszeréről szóló törvény szerinti kiotói egység, 

g) állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, 
levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját 
gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az 
állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem 
bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális ja-
vakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti, 

h) a régészeti lelet, 

i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmé-
ről szóló törvény szerinti nemzeti adatvagyon. 

(Forrás: Nvtv. 1.§ (2) bekezdés)  
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 

vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Az ÁSZ a jelentéstervezetet észrevételezésre megküldte a Nicolae Bălcescu Román 

Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatójának és a Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata elnökének. 

A Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatója és a 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnöke az ÁSZ tv. 29. § (2) 

bekezdésében foglalt észrevételezési jogával nem élt, írásban jelezték, hogy nem kívánnak a 

jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan észrevételt tenni. 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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Okirat száma: ……./…….../2018. 

Módosító okirat 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata által 2018. június 19. napján kiadott 85/7/2018 számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése ……./2018. (IX.13.) sz. MROÖ Közgyűlési 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

 
 

1. Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 87. 
5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 89. 
5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 91. 

608 használati jog óvoda, iskola, 5-8 
tagozat 

2 5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 83. 1125 használati jog iskola, 1-4 tagozat 
„ 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyula, „időbélyegző szerint” 
 



Okirat száma: …………/…/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kétegyházi Román Nemzetiségi  
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1.  román nyelven: Şcoala Generală şi Grădiniţa Română din Chitighaz 

1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 89. 
1.3.2. telephelyei:  

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Óvoda  5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 87. 
2 Iskola - alsó tagozat 5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 83. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. 07. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Alaptörvény szerint a művelődéshez, oktatáshoz való jog 
alapján biztosítani az esélyegyenlőséget, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának, a 
gyermekek, tanulók, szülők, és az oktatást végzők jogainak és kötelezettségeinek 
érvényesülését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) 
meghatározottak szerint. Román-magyar nyelven a gyermekek három éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés ellátása. Köznevelés – alapfokú oktatás. A 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és az Nkt. szabályai szerint román 
nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja a román nemzetiségi óvoda és a nappali 
rendszerű általános iskola feladatait. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az intézmény feladata a pedagógiai program részét alkotó helyi tanterv alapján az általános 
műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középfokú továbbtanulást, 
pályaválasztást.  

A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvoda 
megalapozza – a családi neveléssel együtt – a gyermek személyiségének és képességeinek 
fejlődését, az iskolai nemzetiségi nevelést. Az óvodai nevelés a gyermek neveléshez szükséges, a 
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ennek szellemében 
működő nevelési intézmény. 

 
Általános iskolai nevelés és oktatás vonatkozásában:  
  

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve 
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szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre az intézmény 
pedagógiai programjának megfelelően.  

• Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra. 

• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), 
és az iskolai felkészítést. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési- oktatási 

intézménnyel. 
• Azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az ellátása, akik a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, (sajátos nevelési igényű tanuló, Nkt. 4. § 25. pontja alapján). 
 

Oktatási forma:  
- kétnyelvű román nemzetiségi oktatást, nevelést folytató köznevelési intézmény. 

 
Óvodai nevelés vonatkozásában 

• Az intézmény feladata, hogy a nemzetiségi óvodai nevelési program alapján az óvodai 
érettségnek való megfeleléstől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig 
gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló 
tevékenységek biztosításáról.  

• Az óvodai nevelés az óvodás gyerekek életkori sajátosságainak és fejlettségének 
megfelelően a román nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és 
elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.  

• Kiemelt feladata, hogy anyanyelvi környezetet biztosítson a gyermekek számára; ápolja, 
fejlessze a román nemzetiség életmódjához és kultúrájához kötődő hagyományokat és 
szokásokat, segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.  

• Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az ellátása, akik a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, (sajátos nevelési igényű gyermek Nkt. 4. § 25. pontja alapján). 

 
 

Oktatási forma:  

- nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű intézmény   
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

2 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 
évfolyamon 

5 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

6 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

7 
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyamon 

8 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

9 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  
11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos és területi feladatokat 
ellátó intézmény, melynek működési területe a magyarországi románok által lakott 
területre terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján - nyilvános pályázat útján, határozott időre 5 évre, az oktatásért 
felelős miniszter egyetértésével bízza meg. A vezetői megbízás visszavonásának jogát, 
felmentés jogát, az összeférhetetlenség megállapításának jogát, a fegyelmi eljárás 
megállapításának továbbá a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát a Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnöke gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. 

 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 1. pontja alapján 

alapfeladat: 
a) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
b) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 
c) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelése és tanulók iskolai nevelése-oktatása 
 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv a gazdálkodási 
feladatait önállóan látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhelyén – általános iskola (5-8 
évfolyam) 

nappali 85 fő 

2 telephelyén - óvoda  65 fő 
3 telephelyén - általános iskola (1-4 

évfolyam) 
nappali 70 fő 

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 
 iskolatípus évfolyamok száma 

1 általános iskola  8 évfolyam (1-4; 5-8) 
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6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 87. 
5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 89. 
5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 91. 

608 használati jog óvoda, iskola, 5-8 
tagozat 

2 5741 Kétegyháza, Szent Imre utca 83. 1125 használati jog iskola, 1-4 tagozat 
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             TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

 
 
amely létrejött egyrészről  Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1. 
képviseli: Juhász Tibor elnök 
adószám:18382251-1-04 
bankszámlaszám:10402623-26213381-00000000 
mint: Támogató (továbbiakban: Támogató) 

 
másrészről a Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület  

székhelye: 5726 Méhkerék, Szabadság u. 7.  
képviseli: Kovács János elnök  
adószám: 18912669-1-04  
bankszámlát vezető pénzintézet neve: …………….. 
bankszámlaszám: ……………………………… 
mint: Támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
 

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Támogató az alábbi szerződési feltételek megvalósulása 

esetén a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 
……../2018.(IX.13.) döntése alapján a 2018. évi költségvetésben a dologi kiadásainak 
terhére a Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület részére női néptánc 
ruhák beszerzésének támogatására 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint 
támogatást biztosít, az alábbiak szerint: 

 
A Támogató a támogatást, támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási 
kötelezettség mellett, egy összegben biztosítja, és a Szerződés aláírását követő harminc 
napon belül banki átutalással utalja át Támogatott ………………………. számú 
pénzforgalmi számlájára. 

 
2. Támogatott a támogatási összeget kizárólag a Magyarországi románság néptánc 

kultúrájának ápolása céljából, a Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület 
részére női néptánc ruhák beszerzésére fordíthatja. 

 
3.  A pénzügyi támogatást Támogató a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített határidőig, 

átutalja a Támogatott bankszámlájára. 

 
4. Támogatott kijelenti, hogy – figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényre – szervezetüket nyilvántartásba vették, illetve az adott üzleti évről készített 
beszámolójukat letétbe helyezték az Országos Bírói Hivatalnál. 

5. Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára 
behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásának napján 
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nincs. Támogatott vállalja, hogy a nemleges köztartozására vonatkozó igazolásokat a jelen 
szerződés aláírásától számított 5 napon belül Támogatónak átadja.  

 
6. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen 

nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok 
megvalósulását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrzi. Ennek keretében 
az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a szerződéshez kapcsolódó 
dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyektől felvilágosítást 
kérni. 

 
 Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás folyósításakor a támogatás 

felhasználása során, folyamatba épített módon, illetve a célfeladat teljesítését illetően a 
támogatás folyósítását követően 5 évig jogosult ellenőrzést végezni. 

 
7. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, Támogatott haladéktalanul köteles 
azt írásban Támogatónak jelezni.  

 
Támogató a szerződéstől való azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi esetekben: 

 
- jelen támogatási szerződés a hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a feladat 

teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen 
idő alatt írásban sem menti ki,  

- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, 

- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő 
célra, vagy eltérő módon használja fel, 

- Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget. 

 
Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított 
támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal 
növelten Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402623-26213381-
00000000 számú bankszámlájára. 

 
8.  Támogatott köteles a felhasználást követően, legkésőbb 2019. február 28. napjáig a 

célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról (a támogatási 
döntést követően kelt hitelesített, zárolt számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal 
ellátott) elszámolást a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Pénzügyi 
Bizottsága részére megküldeni, amely szerv az elszámolást ellenőrzi és szakmai 
szempontból leigazolja, amennyiben az a megállapodásban foglaltaknak megfelel. 
 

      Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt 
köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül visszafizetni. 

 
9. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított 

szervek is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén 
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az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

11. A jelen szerződés 3 oldalból, 11 folyamatosan számozott pontból áll. A jelen 
szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 (három) eredeti példányban írják alá, melyből 2 
(kettő) példány Támogatót, 1 (egy) példány Támogatottat illet. 

 
Gyula, 2018. …………………... 

 
……………………………………. ……………………………………. 

Méhkerék Hagyományaiért és  
Kultúrájáért Egyesület 

képv.: Kovács János elnök 

Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata 

képv.: Juhász Tibor elnök 
Támogatott Támogató  

  
Ellenjegyző: 

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

             Kozma György 
        hivatalvezető   
  

 



Tisztelt Juhász Tibor elnök Úr, tisztelt Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata !

rÉRrmvt

Azzal a tisztelet teljes kéréssel fordulok önökhöz, hogy

egyesületesünket a Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért

Egyesületet támogassák abban, hogy lány táncruhákat készítsünk.

Mint tudják egyesületünk egy éves, és sajnos nem á|l

rendelkezésünkre megfelelő anyagi háttér, hogy mind ezt

megva!ósítsuk.

Sajnos már többször le kellet mondanunk fellépéseket mivel

hiányosak a lányok tánc ruhái. Többször is önök segítettek nekünk
kölcsön r:uhákkal, de ezt a végtelenségig nem lehet kivitelezni.

Természetesen az egyesületünk is valamilyen szinten anyagi

helyzetétől függően támogatja a táncruha beszerzését.

Egyesületünk hét darab tány táncruhát, cipőt szeretne csináltatni.

Erre kértünk is ajánIatot, ami 420.000lt, azaz négyszázhúszezer forint
lenne. Arra kérjük önöket, hogy amennyiben módjuk van támogatni
egyesületünket, akkor 350.000ít, azaz háromszázötvenezer forint

összeggel segítsenek.

201-8.09.03

lrléhkerék Hagyományaiért és
Kultúrájáért Egyesület

5726 Méhkerék, Szabadság u. 7.
Adószám: 1891266S1-04
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