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DIA CÍME (OLYAN BETŰMÉRETTEL, HOGY AZ 

NE FUSSON KI A KÉK FEJLÉCBŐL!)

DIA ALCÍM 

• Bullet Point
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus

pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo.

• Bullet Point 2
Quat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus

pellentesque

• Bullet Point 3
QUAT LIGULA. MAURIS ULTRICES ELIT VITAE 

METUS PELLENTESQUE

Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet



JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

ZALAEGERSZEGI JELLEMZŐK



A FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

• A magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. Évi

CLXXXIX. Törvény/13.§(1) bekezdés 6. Pontja/

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. Évi CXC. Törvény /8.§(1) 

bekezdés, 74.§ (1)-(2) bekezdés/

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. Évi XXXI. Törvény /21.-21/c.§/

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(Viii.31.) EMMI rendelet 

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (Viii.28.) Kormányrendelet

• Magyarország 2018. Évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

Évi C. Törvény



AZ ÓVODA FENNTARTÓJA: 

(KÖZNEVELÉSI TV. 83.§ (2) BEKEZDÉSE)

• Dönt az óvoda alapításáról (név, gazdálkodási jogkör, 

alapfeladat módosítása stb.).

• Dönt az óvodába jelentkezésről (beiratkozás, nyitvatartási idő 

stb.).

• Meghatározza az óvoda költségvetését.

• Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát.

• Ellenőrzi az óvoda gazdálkodását, működésének 

törvényességét, 

• A gyermekvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset 

megelőzése érdekében tett intézkedéseket.



AZ ÓVODA FENNTARTÓJA: 

(KÖZNEVELÉSI TV. 83.§ (2) BEKEZDÉSE)

• Gyakorolja a munkáltatói jogokat: óvodavezető 

megbízása és kinevezése, a megbízás visszavonása

• Ellenőrzi és értékeli az óvoda pedagógiai programjában 

meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-

szakmai munka eredményességét.

• Ellenőrzi a házirendet, az szmsz-t.

• Jóváhagyja az óvoda továbbképzési programját.



A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI 

IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 

(6.§)

• A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését,

egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi

környezetében történő nevelkedéshez.

• A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját

családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a

társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének

megteremtéséhez.

• A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek

joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató

körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.

• A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és

személyisége kibontakozását segítő különleges ellátáshoz.



ÓVODÁSKORÚ KISGYERMEKEK ELLÁTÁSA

• Óvodai ellátás (köznev. Tv. 8.§ (2) bekezdése)

• Óvodai fejlesztőprogram (20/2012. EMMI rendelet 173. §

(1) bekezdés)

• Pedagógiai asszisztens

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (gyvt. 19.§)

• Rendkívüli települési támogatás (szoc. Tv. 45.§ (4)

bekezdése)

• Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés (gyvt. 21.-

21/c.§)



ÓVODÁSKORÚ KISGYERMEKEK ELLÁTÁSA

• Védőnői ellátás (A területi védőnői ellátásról szóló

49/2004. (V.21.) Eszcsm rendelet, valamint az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (Ix.3.) NM

rendelet)

• Házi gyermekorvosi és iskolaorvosi ellátás (A háziorvosi,

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló

4/2000. (Ii.25.) Eüm. Rendelet, ill. Az NM rendelet)

• Család- és gyermekjóléti szolgálat (gyvt. 40.§)

• Gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai, szakorvosi

ellátás



GYERMEKVÉDELMI ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER 

(GYVT. 17. §)

• Védőnői szolgálat, házi gyermekorvos

• Köznevelési intézmény

• Jegyző/polgármesteri hivatal

• Rendőrség

• Gyermekjóléti és szociális intézmények

• Civil szervezetek

• Család- és gyermekjóléti szolgálat

• Gyámhivatal



ÓVODÁS KISGYERMEKET ÉRINTŐ JUTTATÁS

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

megállapítása esetén igényelhető:

• Ingyenes gyermekétkeztetés

• HH és HHH kisgyermekek ingyenes szünidei étkeztetése

• Erzsébet-utalvány formájában évi kétszer nyújtott természetbeni

támogatás, mely fogyasztásra készétel, ruházat, valamint

tanszervásárlására használható fel (6.000,-ft/fő/alkalom, HH és HHH

6.500,-ft/fő/alkalom)

• Egyéb kedvezmények (gyám 8.400,-ft támogatása)

• Rendkívüli települési támogatás igényelhető (pl.: A gyermek hátrányos

helyzete miatt anyagi segítség szükséges)



ÓVODAI INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Ingyenes a gyermekétkeztetés az óvodában, ha a gyermek:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

• olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130 %-át vagy

• nevelésbe vették.

A rászoruló gyermekek ingyenes szünidei étkeztetése, ha a gyermek:

• hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű.



AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
(EMMI RENDELET 6. §(2) BEKEZDÉS, 11. §(1) 

BEKEZDÉS)

Meghatározza

• az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit

• azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, 
amelyek biztosítják a gyermek személyiségének 
fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 
fejlesztését, fejlődésének segítését

• a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet

• a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai 
tevékenységet

• a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének 
formáit



AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Meghatározza

• Nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvoda esetén
a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó
feladatokat

• Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket

• A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket

• A nevelőtestület által szükségesnek tartott további
elveket

• Sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését
szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet.



ESÉLYTEREMTÉS, HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS AZ 

ÓVODAI INTÉZMÉNYRENDSZERBEN 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

„ A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző 

fejlesztés, a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 

tehetséggondozás.”

2015.szeptember1-jétől:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 

napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt….”





ZALAEGERSZEG ÓVODAI 

INTÉZMÉNYRENDSZERE

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda

Kis utcai Székhelyóvoda

Mikes K. utcai Tagóvoda

Szivárvány téri Tagóvoda

Ságodi Telephelyóvoda

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda

Radnóti utcai Székhelyóvoda

Kosztolányi D. téri Tagóvoda

Petőfi utcai Tagóvoda

Szent László utcai Tagóvoda



ZALAEGERSZEG ÓVODAI INTÉZMÉNYRENDSZERE
ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda

Csillag közi Székhelyóvoda

Napsugár utcai Tagóvoda

Andráshidai Tagóvoda

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda

Űrhajós utcai Székhelyóvoda

Kodály Zoltán utcai Tagóvoda

Landorhegyi utcai Tagóvoda

Bazitai Telephelyóvoda



ZALAEGERSZEG ÓVODAI INTÉZMÉNYRENDSZERE
NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK

 Szent Család Óvoda

 Bandi Cica Montessori Óvoda

 Játékmackó Óvoda

 Napravár Waldorf Óvoda



ZALAEGERSZEGI BÖLCSŐDÉK

 Cseperedő Bölcsőde

 Napsugár Bölcsőde

 Tipegő Bölcsőde

 Űrhajós Bölcsőde



PÉLDÁK A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓRA

Kertvárosi Óvoda

A gyermekek iskolai életének megalapozása hátrányaik 
csökkentésével, felzárkóztatással, esélyegyenlőségük 
biztosításával.

Hátránycsökkentő, esélyteremtő programok:

• ingyenesen igénybe vehető ovis kori 

• könyvtár- múzeum-színház látogatás

• ovis kirándulások

• egyéni felzárkóztatások speciális pedagógiai terapeuta, 
fejlesztőpedagógus, drámapedagógus, egészségvédő 
mentálhigiénikus közreműködésével.



PÉLDÁK A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓRA

Belvárosi II. sz. Óvoda

Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének teljes körű érvényesülése elsődleges cél.

Esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások 
megvalósítása a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása 
érdekében:

• gyermekek egyéni differenciált fejlesztése

• iskola választás segítése a gyermek képességei alapján
képességfejlesztő játékok

• hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek nyomon 
követése, szociokulturális háttérből eredő hátrányok 
csökkentése



INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK 

TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00001

Új óvoda(!) építése andráshidai városrészben

TOP-6.2.1-15

Mikes K. utcai Tagóvoda és Petőfi utcai Tagóvoda 
energetikai korszerűsítése 

2018-ban a Kodály Zoltán utcai Tagóvoda felújítása történik 
meg

A TOP pályázatokon túl Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az óvodai 
felújításokra, fejlesztésekre.



TOVÁBBI ÖNKORMÁNYZATI LEHETŐSÉGEK A 

HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓBAN

Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének a települési támogatásról
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelete

23. §: átmeneti segély váratlan esemény miatt felmerülő 
többletkiadásokra

24/A. §: egyszeri nevelési juttatás a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak



ZALAEGERSZEG GYERMEKBARÁT TELEPÜLÉS

2017. október 26-án Zalaegerszeg elnyerte az

UNICEF

„Gyermekbarát Település” díját

és az azzal járó 2MFt jutalmat, amit az 

Önkormányzat a zalaegerszegi gyermekek 

helyzetének javítására fordít.







KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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