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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés alapján a nevelési-
oktatási intézmény vezetője a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt 
évre szóló továbbképzési programot készít a továbbképzések megtervezésének és 
megszervezésének végrehajtására.  
 
A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első 
napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be.  
 
A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 
15-ig kell elfogadni.  
 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.), 
83. § (2) bekezdés g) pontja alapján a fenntartó jóváhagyja a köznevelési intézmény 
továbbképzési programját. 
 
A fenntartó jóváhagyását megelőzően, a Köznev. tv. 70. § (2) e) pontja alapján a 
nevelőtestület dönt a továbbképzési program elfogadásáról, melyhez beszerzi a – 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 118. § (3) bekezdés a) 
pontja alapján, – a szakmai munkaközösség véleményét és a Rendelet 1. § (4) 
bekezdése alapján, a közalkalmazotti tanács véleményét. 
 
A Köznev. tv. 71. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézményben legalább 
5 pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. 
  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 14. § (2) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy azon munkáltatónál kell közalkalmazotti tanácsot választani, 
ahol a közalkalmazottak száma eléri a 15 főt. 
 
Az intézményben 2 óvodapedagógus áll közalkalmazotti jogviszonyban. A dajka 
foglalkoztatása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján történik. 
 
Az intézményben közalkalmazotti tanács és munkaközösség nem működik fenti 
jogszabályi feltételek teljesülésének hiányában.  
 
A Rendelet 1. § (5) bekezdése alapján továbbképzési program az alábbi négy részből 
áll:  

a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 
b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 
c) a finanszírozási alprogram, 
d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 
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A továbbképzési program a) és b) pontjában meghatározott részeket külön-külön, a c) 
és d) pontjában meghatározott részeit az a) és b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni. 
 
Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetője 
elkészítette a 2019. szeptember 1. - 2024. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó 
5 éves továbbképzési programot, amelyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz. 
 
Az óvodavezető által elkészített továbbképzési program elfogadásáról a nevelőtestület 
döntött. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Eplény, 2019. február 7. 
 
 
        Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (II. 20.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának 

jóváhagyásáról 
  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásában 
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda továbbképzési programját a határozat 
1. mellékletében foglalt tartalommal. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével 

tájékoztassa az Eplényi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjét.  
 
 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2019. március 5. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta 

képviselő-testületi és társulási referens  
 
  
 
Eplény, 2019. február 20.  
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 
 
 


