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I. Bevezetés 
 
A közoktatás hatékony megszervezése szinte minden országban elkerülhetetlenné teszi a 

települések közötti együttműködést. Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§-a, valamint ezzel összhangban a 

közoktatásról szóló törvény 86. §-a határozza meg. E szerint a községi, a városi 

önkormányzat köteles gondoskodni: 

- az óvodai nevelésről 

- az általános iskolai oktatásról, továbbá 

- a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez 

tartozók óvodai neveléséről, általános iskolai neveléséről és oktatásáról. 

 E kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek ellátását is.  

A települési önkormányzatok a kötelező feladataikat – a közoktatásról szóló törvény 88 §-hoz 

igazodóan – önálló intézmény fenntartással, társulásban való részvétellel, illetve 

másönkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. Az Önkormányzati Törvény 1. §-

át alapul véve - mely szerint a törvény a helyi önkormányzatnak feladat- és hatáskört is 

megállapíthat - jelentős anyagi megterhelést ró az önkormányzatokra az előírt szolgáltatások 

teljes vertikumának, az ellátás megfelelő minőségének és szakszerű irányításának biztosítása. 

Ugyanakkor e törvény 41. §-a kimondja, hogy a települések önkormányzati feladataik 

hatékonyabb és célszerűbb ellátására szabadon társulhatnak. 

1990 óta az önkormányzatok törvény adta lehetőségéből következően maguk dönthetnek 

arról, hogy kötelező illetve szabadon választott közoktatási alapfeladataikat önállóan vagy 

más településekkel együttműködve látják el autonómiájuk feladása nélkül. A területi 

egyenlőtlenségek, a közoktatáson belül is növekednek ezért a meglévő, jobban működő 

intézmény területi hatásait célszerű igénybe venni. A szakmai fejlesztés az intézmények 

egyedi arculatát, nevelési-oktatási célrendszereit is érinti. Ezt rendszerint nem tudják 

önerőből elvégezni, szükség van külső segítségre, a fenntartók egyetértésére. Az innovációk 

rendszerint plusz költségvetési fedezetet is igényelnek. 

A közoktatásra jellemző forráshiány leginkább a kistelepüléseken található óvodákat, 

iskolákat sújtja, miközben ezeknek az intézményeknek a működtetése is óriási terhet ró a 

fenntartó önkormányzatokra.  

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy számukra a színvonalas oktatás feltételeinek 

megteremtése nehéz feladatot jelent.  
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Azok a speciális igények, amelyek e területen jelentkeznek, egyre kevésbé oldhatók meg az 

egyes településeken önerőből. A fenntartói részére a közoktatási rendszer hatékonyságának, 

eredményességének érdekében okos kompromisszumokra, együttműködésre van szükség. 

Az önkormányzati közfeladatok ellátásának megszervezésére létrejöttek a kistérségi 

társulások, amelyeknek jogi hátterét – többek között – a 2004. évi CVII. tv. a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról biztosítja. A többcélú társulás 

megalakulásával vállalt közösen ellátandó feladatok, közöttük a közoktatási is összhangban 

van a regionális fejlesztési tervvel. 

Az 1993. évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény 85. § (4) szerint: 
„(4) A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a 

közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést 

szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: 

önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe 

kell vennie a fővárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek 

tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg 

milyen nem kötelező feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell 

továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével 

összefüggő elképzeléseket. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a 

gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv 

elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben – a 

települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell 

kérni a településen működő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és 

diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintű 

szakszervezetek, - ha nem működik települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt 

országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési 

terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli, és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi 

önkormányzat az e törvény 103. § (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a 

nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben 

foglaltaknak. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a 

többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló 

intézkedési terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az 

önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell.” 
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A kistérségi közoktatási intézkedési terv biztosíthatja, hogy a közoktatási szolgáltatás egyes 

elemei a kistérség szintjén, az eddigieknél hatékonyabban épüljenek egymásra, ezzel is 

elősegítve a kistérség területén a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges 

önkormányzati döntések előkészítését. Az intézkedési terv célja, hogy a megváltozott jogi 

környezetben határozza meg a kistérség helyzetértékelésen alapuló fejlesztési céljait, 

legalább középtávon biztosítson folyamatosságot a közoktatási intézmények számára, 

járuljon hozzá a hatékonysági tényezők javításához. Felülvizsgálja és aktualizálja a 2007-ben 

elfogadott 2007-2012 időszakra vonatkozó közoktatási intézkedési tervet. 

Jelen dokumentumot a Közép-Dunántúli Régió hosszú távú közoktatási fejlesztési terve 

2007-2013; a kistérségi közoktatási intézmények által szolgáltatott adatok illetve a vonatkozó 

jogszabályok felhasználásával készítette Galambos Zsuzsanna oktatási referens. 

I. 1.  A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (VKTKT) bemutatása  

I. 1. 1.  A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (VKTKT) megalakulása 
 
A gárdonyi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. 

törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok 

társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §-a alapján megállapodást 

kötöttek abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati a közszolgáltatásokhoz 

minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok együttműködéssel minél 

teljesebben, forrásai célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb 

szintű ellátást és szolgáltatást. A kistérség 8 települését érintő társulás aláírására 2005. május 

09.-én került sor valamennyi település polgármesterének részvételével.   Vereb Község 

Önkormányzata a VKTKT 14/2008 (I.29.). határozatával vált a VKTKT részéve, melyet a 

Társulási Megállapodás Velencén, 2008. április 10-én kelt II. számú módosítása rögzít. 

 
A VKTKT alapadatai: 
 
       A társulás neve:  Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 

Társulás  
 
 A társulás székhelye:   2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.sz. 

 
A társulás társszékhelye:  2481 Velence, Tópart u. 26. sz.  
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       A társulás tagjai:       
 

 Gárdony Város Önkormányzata 
Székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.sz. 
  

 Kápolnásnyék Község Önkormányzata 
Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28. sz. 

 
 Nadap Község Önkormányzata 

Székhely: 8097 Nadap, Haladás u. 56. sz. 
  

 Pákozd Község Önkormányzata 
Székhely: 8095 Pákozd, Hősök tere 9. sz. 
  

 Pázmánd Község Önkormányzata 
Székhely: 2476 Pázmánd, Fő u. 78. sz. 
  

 Sukoró Község Önkormányzata 
Székhely: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a. sz. 
  

 Velence Város Önkormányzata 
Székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz.  
  

 Zichyújfalu Község Önkormányzata 
Székhely: 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 
  

. Vereb Község Önkormányzata 
Székhely: 2477 Vereb, Fő út 10.  
  
 

 A társulás működési területe:  társult  települési önkormányzatok teljes közigazgatási 

területe, mely azonos a gárdonyi kistérség teljes 

közigazgatási területével. 

I. 1. 2.  A társulás célja és közoktatási feladatai A VKTKT Társulási Megállapodásában 
foglaltak alapján : 
 
A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő 

hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és 

módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi 

feladatainak megvalósítását: 

- területfejlesztés, 

- egészségügyi- és szociális ellátás, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, 

- alapfokú oktatás-nevelés, 
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- közművelődés, 

- szolgáltatás-szervezési feladatok, kistérségi ügyintézés korszerűsítése, 

- természet- és környezetvédelem, 

- közlekedés, 

- vízgazdálkodás, 

- településüzemeltetési feladatok, 

- katasztrófavédelmi polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok, 

- közrendi és közbiztonsági feladatok, 

- pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok, 

- idegenforgalom, turizmus, 

- sporttal kapcsolatos feladatok. 

 

A Társulás az e Megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően 

fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi 

jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra. 

A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy az önkormányzatok önállóságának és a 

mellérendeltség elvének maradéktalan tiszteletben tartásával a teljességre törekszik, s e célnak 

rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. 

A Társulás a feladatellátása során 
 

- szakmai és komplex program előkészítő, 

- javaslattevő, 

- programmenedzselő, 

- koordináló, 

- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó 

tevékenységet folytat. 

-  

A társulás mind a 9 települése vállalta a közoktatási feladatellátásban való részvételt. Az 

ágazati feladatok ellátásán belül a közoktatási feladatokat az alábbi pontokban foglalták össze: 

1.  A Társulás szervező tevékenységével biztosítja, hogy a Kotv. 20. § (1) bekezdése a), b) 

pontjaiban foglalt, a közös feladatellátásban részt vállaló Önkormányzatok valamennyi 

közoktatási intézménye megfeleljen a „többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes 

közszolgáltatások évenkénti normatív működési támogatásáról” szóló Kormányrendelet 

mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírt feltételeknek, *illetőleg a 
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Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényeiben a többcélú társulások által 

igényelhető közoktatási célú támogatások tekintetében meghatározott feltételeknek.  

2.  A Társulás biztosítja a gyógytestnevelés és a logopédiai ellátás teljes körű szervezését. 

  3.  A Társulás gondoskodik a közös feladatellátásban résztvevő társult önkormányzatok 

területén működő, a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20. § (1) bekezdés a), b) 

pontjai szerinti intézmények hatékonyabb működésének szervezéséről. E körben a Társult 

önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival 

összefüggésben az intézmények hatékonyabb működése érdekében: 

 
- összehangolja a közoktatási terveket, 

 
- előkészíti a közoktatási megállapodásokat, 

 
- az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő 

megoldásokat dolgoz ki, 
 

- a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú 
oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva 
a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján 
szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást, 

 
4.  A Társulás gondoskodik az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának 
biztosításáról, melynek érdekében: 
 

- Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt 
nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség 
területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás 
folyamatáról és eredményéről 

 
- A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat hoz 

létre, és működteti az eszköztári szolgáltatást. Az eszköztár is elősegíti a hatékony 
gazdálkodást és működtetést. Ennek érdekében összehangolja a térség 
intézményeinek heti / kétheti óraterveit 

 
- A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási tv. 36. §-ában 

megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki. 
 

- Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai 
munkaközösségeket. Szakmai napokat szervez 

- Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez. 
 

- Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez 
 

- Kistérségi mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet 
 

- Speciális igényekre (tánc, kézművesség, zene, stb.) szakmai munkaközösségeket 
alapíthat. 
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- Ellátja a társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési 
feladatokat.  

 
- Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, 

értékelését és ellenőrzését. Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös 
pályázatokat készít elő és bonyolít le.  

 
- Részt vesz a pedagógiai szakmai programok összehangolásában. 

 
- A Társulás vállalja, hogy közösen biztosítja a nevelési tanácsadói, a 

fejlesztéspedagógiai, fejlesztő felkészítői, pályaválasztási tanácsadói, pszichológiai 
és gyógypedagógiai feladatok teljes körű ellátásának szervezését. 

 
- Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, 

összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek 
biztosítását.  

 
- Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások 

végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták 
elintézésében. 

 
- A Társulás közoktatási közös feladatmegoldásában részt vállaló valamennyi 

önkormányzatára kiterjedően – a Kotv. 89/A. § (5) bekezdése szerinti – a 
közoktatási feladatra vonatkozóan intézkedési tervet készít. 

 
- A Társulás 2007. augusztus 1-i kezdő hatállyal a közös közoktatási 

feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően 
közoktatási intézmények fenntartása útján biztosítja az általános iskolai, 
gimnáziumi, alapfokú művészetoktatási és kollégiumi nevelési közoktatási 
feladatok ellátását, teljesítését, **továbbá ennek körében s a gyermekek 
napközbeni ellátása keretében az iskolai étkeztetést.  

 
- A társult Önkormányzatok egyedi, erre irányuló döntései és igényei alapján a 

Társulás az óvodai nevelési feladatok jövőbeni közös ellátását szintén a Társulás 
általi közvetlen intézményfenntartás útján biztosítja.  

 
- A Társulás az 5.1. – 5.10. pontban nem részletezett valamennyi olyan közoktatási 

önkormányzati feladat közös ellátásában részt vesz, melyeket a mindenkori 
hatályos jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását 
a társult önkormányzatok igénylik. 
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II. Helyzetelemzés a közoktatási intézkedési – és esélytervhez 
 
Forrás: - Közkincs - Kulturális Stratégia helyzetelemzés 2010. 

- www. kdrfu.hu  
- Közoktatási intézmények adatszolgáltatása 

II. 1.  A kistérség földrajzi elhelyezkedése 
 
 

 
 
A gárdonyi kistérség a Közép-Dunántúli Régióban található, Fejér megye 10 kistérségének 

egyike, a megye középső részét, területének 5,6%-át foglalja el. Területe 265,15 km2, 

lakosságának száma 27966 fő, népsűrűsége 105,47 fő/km2.  A Mezőföld északi peremén 

helyezkedik el, a Velencei-tó környéke és a Velencei hegység déli része tartozik ide. Közepén 

halad át a kelet-nyugat irányú Budapest-Székesfehérvár közötti országos főútvonal. 

Népsűrűsége a megye átlagához áll közel.  
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A kistérséget kilenc település alkotja, a Velencei-tó északi partján Pákozd, Sukoró, Nadap és 

Velence város - a hozzá tartozó Velencefürdő és Velence-újtelep településekkel. Déli partján 

Gárdony város - a közigazgatásilag hozzá tartozó Dinnyéssel és Agárddal, valamint 

háttértelepülésként Zichyújfaluval. A tó keleti szegletében fekszik Kápolnásnyék, északon a 

kistérség háttértelepüléseiként kapcsolódnak Pázmánd és Vereb. A kistérség központja 

Gárdony, mely kedvelt üdülőhely és három városrészből áll: Gárdony, Agárd és Dinnyés. A 

térség településeit pozitív vándorlás jellemezte. 

A Velencei-tó környéke az ország egyik legforgalmasabb idegenforgalmi folyosója mellett 

található, az ország középső részén, közel a fővároshoz és a Balatonhoz. Az üdülőkörzethez 

tartozó települések a térség fejlesztésére, a tó állapotának javítására, természeti értékeinek 

megőrzésére komoly erőfeszítéseket tesznek. Közülük Gárdony és Velence kiemelten 

fejlesztett, a külföldiek körében is kedvelt üdülőhely. A Velencei-tótól kb. 10 km-re fekszik a 

legősibb magyar városunk, Fejér megye székhelye Székesfehérvár, valamint 40 km-re 

Budapest. 

A településeket szoros gazdasági kapcsolat fűzi egymáshoz és Székesfehérvárhoz. 

 
 

II. 2.  A kistérség gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete 
            
Infrastruktúra   
 

Egy kistérség gazdasági versenyképességét, környezeti állapotát és az itt élők 

életkörülményeit jelentősen meghatározzák az infrastrukturális feltételek. A kistérség 

településeinek infrastrukturális ellátottsága egyenlőtlen. A Gárdonyi Kistérség települései 

közül 6 településen, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Nadapon, Pázmándon, Sukorón, Velencén 

befejezték a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer kiépítését 2007-ben Uniós támogatással, 

míg Pákozdon, Vereben és Zichyújfaluban ez a jövő feladata.  
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Pákozd a székesfehérvári kistérség településeivel az előkészített pályázatot 2007-ben 

nyújtotta be, 2009-ben lett kiemeltként támogatott projekt. Vereb is Európai Uniós 

támogatásból oldja meg a település szennyvízelvezetését, a KEOP szennyvízelvezetés és 

tisztítás konstrukciójában nyert 14,1 millió forint vissza nem térítendő támogatást. 

A kistérségben hiányos és minőségileg kifogásolható a felszíni vízelvezető 

csatornarendszer és a belvíz elleni védelem is, javításra szorul. A kistérség fejlesztési 

elképzeléseiben első helyen szerepel a felszíni vízelvezetés, melyet a terület térszerkezetéből 

adódóan csak kistérségi szinten lehet megoldani. A csatornázáshoz hasonló nagymértékű 

beruházás lenne, azonban a KEOP prioritásai között nem szerepel ez a fejlesztési konstrukció, 

a Közép-Dunántúli Operatív Program forrásallokációja pedig erre nem nyújt megfelelő 

támogatást. A főbb közlekedési útvonalak állapota nagyrészt megfelelő azokon a 

településeken, ahol a csatornázás befejezése után helyreállították az utakat. A belterületi utak 

nagy része, szinte valamennyi településen felújításra szorul. A hazai támogatásnak 

köszönhetően a TEÚT pályázatán több település is sikeresen pályázott, javítva ezzel a 

település jól járhatóságát és az idegenforgalomhoz elengedhetetlenül fontos összképét is. A tó 

déli oldalán az alsó közlekedési útvonal megoldott, de minősége nem felel meg a nyári nagy 

igénybevételnek, szintén felújításra szorul. Az utóbbi időben népszerűvé vált kerékpáros 

turisták vonzása érdekében a Velencei-tó körül nagyarányú kerékpárút építésébe fogott a 

kistérség, melynek egy része már meg is valósult uniós támogatással (KDOP-2.1.1/C): a 

Velencei-tó északi részén (Pákozd, Sukoró, Velence) 2011-ben adtak át 15, 4 km-nyi újonnan 

épített kerékpárutat.  A velencei Kistérségi Szakellátó Központ megépítésével (TIOP 2.1.2 

projekt) a térség lakói számára nyolc kilométeren belül elérhető a járóbeteg szakellátás; 

kórházi fekvőbeteg-ellátást a megyeközpont, Székesfehérvár biztosít.  

A kistérség egészségügyi ellátását 15 háziorvos, gyermekorvos és fogorvos biztosítja.  

2008-ban a háziorvosokra átlagosan 2353 lakos jutott, míg a gyermekorvosokra 6471.  A 

kistérségben 2 alközponttal működik orvosi ügyelet, Gárdonyban és Velencén. A Gárdonyi 

alközpont Gárdony és Zichyújfalu, a Velencei alközpont Velence, Vereb, Kápolnásnyék, 

Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró településeken látja el az orvosi ügyeletet. Eredményesen 

működik a 2005 nyarán még csak kísérleti jelleggel létesített, azóta már véglegesített, 

kihelyezett mentőegység, mely a Kistérségi Központban kapott helyet. A Mentőállomás 24 

órás készenléttel áll a rászorulók rendelkezésére. Működésének köszönhetően 15 percen belül 

a térség bármely pontjára odaér a mentő, s képes ellátni az idényjelleggel jelentkező 

többletfeladatokat is. A kistérségben 9 általános iskolai és 3 középiskolai feladat ellátási hely 

található. 2005-ben, a térségben az év végi lakásállomány 9650 volt, a 100 lakásra jutó 

lakosok száma 252 fő.  
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Minden települést bekapcsoltak a közüzemi vízhálózatba. A csatornázottság mértéke a 

megye átlagnál jobb. A kistérség közműellátottsága igen kedvező; a lakások vezetékes gázzal 

való ellátottsága a megye átlagánál jobb. 

Gazdaság  

A statisztikai mutatók alapján a gárdonyi kistérség a fejlett kistérségek közé tartozik.  

A helyi gazdasági tevékenységben a tó közeli településeken, azon belül is a keleti és déli parti 

községekben az idegenforgalom, az ehhez kapcsolódó kereskedelem és szolgáltatás, míg a 

tótól távolabbi, északi háttértelepüléseken a mezőgazdaság a meghatározó ágazat.  

Az ipar szerepe a térségben szinte elhanyagolható, csak kisüzemek formájában elszórtan 

található meg a térségben, bár az utóbbi időben a települések törekszenek az iparfejlesztésre. 

Pákozd határában kialakításra került egy iparterületet; Kápolnásnyék külterületén uniós 

támogatással pedig felépült egy kishajó gyártó üzem. A kistérségben csak kis volumenű, főleg 

a helyi ellátást biztosító vállalkozások üzemelnek, például pékségek, az Agárdi Pálinkafőzde, 

szőlőfeldolgozó pincészetek. 

A kistérségben működő vállalkozások száma 2008-ban 1744 volt, melyek nagy 

többsége társas vállalkozás. A foglalkoztatotti létszám alapján elkülönülő mikro, kis és 

középvállalkozások mindegyike megtalálható, mindössze egy nagyvállalkozás működik a 

kistérségben, a Premier Ablakgyár, mely 2002-ben került átadásra, 1,2 milliárd Ft-os 

beruházási összköltséggel. 

A legtöbb vállalkozás ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatásokkal, kereskedelemmel, 

vendéglátással, építőiparral foglalkozik.  Közvetlen a tó körül magas a szezonálisan nyitva 

tartó kereskedelmi egységek száma. A kistérségben a működő vállalkozások számának 

eloszlása is jelentős eltérést mutat, számuk a két városban (Gárdony, Velence) és Sukorón a 

megyei, régiós és országos átlag felett van, míg Nadapon, Vereben és Zichyújfaluban alatta 

marad. A kistérség gazdaságának kétharmadát a szolgáltatási szektor teszi ki, így a térség 

gazdaságára és egész társadalmi életére a turizmus mindenkori alakulása döntő hatással van.  

Turizmus  

A természet igen bőkezűen bánt a térséggel. A vadregényes erdők, szőlőlugasokkal teli 

domboldalak mellett, mesés környezetben fekvő tavat találunk. A térség nagy kincse a 

bársonyos vizű Velencei-tó. A tó már a reneszánsz korban fénykorát élte, ékes bizonyítéka 

ennek, hogy nevét a Mátyás király udvarába érkező olasz telepesekről kapta. Az addig 

Fertőnek nevezett náddal, vízinövényekkel sűrűn benőtt tónak és a partján lévő településnek a 

Velence nevet adták.  
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A nyelvtörténészek szerint viszont Velence - maga a tó és a falu - a széljárás jelzésére 

használt ősi halászeszközről, a népiesen „velencének” nevezett szélzászlóról kapta a nevét, 

amit a tó keleti felében lakók készítettek. A Velencei-hegység lábánál, fiatal süllyedékben 

elhelyezkedő Velencei-tó területe mindegy 26 km2. Európa egyik legmelegebb vizű tava, 

Magyarország második legnagyobb természetes állóvize, mely nyáron 25-28 C°- ra melegszik 

fel. Hossza 10,5 km, szélessége 2-3 km, átlagos mélysége 1,2 m, legnagyobb mélysége 3 m.  

Vízállása ingadozó, a fölös vizet a Dinnyés – Kajtori - csatorna vezeti el a Sárvízbe. A tó 

vízgyűjtő területe 602 km2.  A víz kiválóan alkalmas fürdésre, ásványi anyag tartalma miatt 

bizonyos mértékű gyógyító hatással is bír. Felületének csaknem harmadát nádasok borítják, 

34 vízimadár fajnak, többek között a hófehér nemeskócsag, a kiskócsag, a kanalas gém és a 

nyári lúdnak nyújtva ideális fészkelő- és búvóhelyet. A téli időszakban további 20 madárfaj 

tölt itt rövid időt vonulásuk közben. A tó déli oldalán lassan mélyülő homokos strandok 

kiváló fürdési lehetőséget biztosítanak családi üdüléshez. Míg a déli part a fürdőzők 

paradicsoma, addig az északi partról a tavat körül ölelő Velencei-hegység érdekes alakzatú 

sziklái, az ingókövek, valamint a szinte érintetlen erdők csábítják kirándulásra, túrázásra az itt 

pihenőket. A tó az évi 2050 napsütéses órák számának köszönheti a „napfény tava” 

elnevezést. A Velencei-tó délnyugati fele természetvédelmi terület, amely biztosítja a 

madárvilág nyugalmát, valamint Madárfigyelő Állomás és kutatószállás is működik itt.           

Földrajzi helyzetéből adódóan a kistérség fő fejlődési iránya a turisztika és arra épülő 

szolgáltatások. Köszönhető ez egyrészt kedvező fekvésének, jó megközelíthetőségének, 

másrészt annak, hogy a Velencei-tó Magyarország második legnagyobb természetes állóvize. 

A tó jelenlegi kiépítettségében elsősorban vízparti üdülésre, kempingezésre, vízi sportokra, 

horgászatra, termálturizmusra, természetjárásra, kerékpáros turizmusra, lovaglásra, vadászatra 

alkalmas.  A minőségi turizmus és a modell értékű rekreációs és egészségturizmus 

alapfeltételei adottak. A térség hatalmas hévíz bázissal rendelkezik, amely gyógyvízzé van 

minősítve. Itt található az Agárdi Termál és Gyógyfürdő, valamint a 4 csillagos Velencei 

Resort & Spa, mely szintén termálvizes medencékkel rendelkezik. Gárdonyban most nyílt 

meg a 4 csillagos Hotel Nautis, amely már messziről kitűnik formájával, egy partra vetett hajó 

képében. A térségbe látogatók, különösen a bakancsos turisták kedvelt kirándulóhelye a 

Velencei-hegység, melynek déli hegyoldalát völgyek, erdei tisztások, dombhátak, löszfalak, 

szőlő-és gyümölcskertek, nyaralók tagolják. A magyar irodalom és történelem iránt 

érdeklődőknek is kínál látnivalót a tó és környéke: Agárdon Gárdonyi Géza író szülőháza, 

Kápolnásnyéken Vörösmarty Mihály emlékmúzeuma, Pákozdon a nemzeti emlékhellyé 

minősített Katonai Emlékpark, Sukorón a néprajzi ház nyújt betekintést a kultúrtörténet és 

néprajz emlékeibe. 
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II. 3. Demográfiai tendenciák a kistérségben 
A Társulás településeinek összlakosságszáma: 

2004. január 1. 23.759 fő 
2005. január 1 24.491 fő 
2007. január 1 25.270 fő 
2008. január 1 26.087 fő 
2009. január 1 27.263 fő 
2010. január 1 27.660 fő 
2011. január 1 27.966 fő 

 
Az állandó népesség száma korcsoportok szerint (fő)* 

 
 

A település neve 0-2 

évesek 

száma 

3-5 

évesek 

száma 

6-13 

évesek 

száma 

14-17 

évesek 

száma 

18-54 

évesek 

száma 

55-59 

évesek 

száma 

60-69 

évesek 

száma 

70-79 

évesek 

száma 

80 

fölöttiek 

száma 

Összesen 

Gárdony 272 289 688 411 5 039 797 1 283 740 321 9 840  

Kápolnásnyék 111 107 282 159 1 926 263 412 256 97 3 613  

Nadap 20  26 42 14 279 44 47 31 25 528 

Pákozd 92 109 262 149 1 673 228 333 156 73 3 075 

Pázmánd 56 82 164 72 1 074 145 215 173 81 2 062 

Sukoró 40 47 85 37 617 111 216 97 26 1 276 

Velence 162 157 356 234 2 672 417 792 492 186 5 468 

Vereb 31 36 58 46 436 65 67 58 32 829 

Zichyújfalu 30 30 71 51 562 57 79 69 20 969 

Kistérség 

összesen 

813 883 2 008 1 173 14 268 2 127 3 444 2 072 861 27 660 

 
 
A MÁK területi igazgatóságai által kiküldött, 2010. január 1-i állapotot tükröző adatok 
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A kistérség lakosságszám növekedését összehasonlítva a 2000. és 2008. közötti időszakban - 

a 2001. évet leszámítva, amikor csökkent a kistérség lakosainak száma - folyamatosan 

emelkedő képet mutat, vagyis a térséget pozitív vándorlás jellemezte. E növekedés 

dinamizmusa jelentősen meghaladja mind a megyei, mind az országos átlagot és a növekedés 

főként a bevándorlásnak tudható be.  

A kistérségben, a települések közül a legnagyobb emelkedés Sukorónál volt, közel 36 % - kal 

nőtt a lakosság szám, míg Zichyújfaluban a lakosság számának 3 %-os csökkenése figyelhető 

meg. Sukoró lakosságszám növekedésében közrejátszott Budapest és Székesfehérvár 

közelsége, a legtöbb betelepült család e két városból került ki. 

II. 4. Közoktatási feladatellátás jellemzői a kistérségben  
 
Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. §-a, valamint ezzel összhangban a közoktatásról szóló tv. 86. §-a határozza 

meg. Mindkét törvény feladatellátásról és nem intézmény létesítéséről és fenntartásáról 

rendelkezik,rábízva az önkormányzatokra annak eldöntését, hogy a helyi oktatáspolitikához 

igazodóan, a helyi igényeket és érdekeket figyelembe véve a kötelező feladatokat milyen 

módon és formában teljesítik. A települési önkormányzatok a kötelező közoktatási 

feladataikat – a közoktatásról szóló törvény 88. §-hoz igazodóan – önálló intézmény 

fenntartással, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás 

útján láthatják el. 
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Közoktatási feladatellátás a VKTKT társult településein 

Település Intézmény  Feladatellátás 

Gárdony  Chernel István 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Kollégium és  
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény Gárdonyi 
Tagiskola 
 

Gárdonyi Óvoda 

Gárdonyi Tagóvoda 

A VKTKT által fenntartott  
tagintézményben1-8 
évfolyamos nevelés-oktatás 
történik; kiválóra minősített 
alapfokú művészetoktatási 
intézmény.  
 
 
 
Intézményi társulás által 
fenntartott tagintézmény, 
önálló épületben működik.  

Gárdony-Agárd Chernel István 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Kollégium és  
Alapfokú  
Művészetoktatási 
Intézmény 
 

Gárdonyi Óvoda 

A VKTKT által fenntartott  

székhelyintézményben1- 8 

és 7-13 évfolyamos 

nevelés-oktatás történik. 

 

Intézményi társulás által 

fenntartott 

székhelyintézmény, önálló 

épületben működik. 

Gárdony – Dinnyés   
 
 
 
 
Gárdonyi Óvoda  
Dinnyési Tagóvoda 
 

Általános iskolai 

feladatellátás nem történik 

 

Intézményi társulás által 

fenntartott tagintézmény, 

önálló épületben működik. 

Velence Zöldliget Általános 

Iskola 

 

 

 

 

Meseliget Óvoda 

 

Az intézményi társulásban  
fenntartott Zöldliget Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános iskola két épületben 
működik. 2009-ben a Liget 
utcai épületrészt a KDOP-2007-
5.1.1/2F projekt eredményeként 
építették újjá. 
 
Az intézményi társulásban  
fenntartott székhelyintézmény 
önálló épületben működik 
mindkét településrészen.  
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Pákozd  Chernel István 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Kollégium és  
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
Nemeskócsag 
Tagiskola  
 
Nyitnikék 
Napköziotthonos 
Óvoda 

A VKTKT által fenntartott  
tagintézményben1-8 
évfolyamos nevelés-oktatás 
történik, az alsó tagozatban 
iskolaotthonos ellátást 
biztosítva.Az épület 
akadálymentesítése a 
KDOP-5.3.2-2009 kiírás 
keretében történt  meg.  
 
Az intézményi társulásban  
fenntartott 
székhelyintézmény önálló 
épületben illetve részben az 
iskola épületében  
működik. 
 

Kápolnásnyék  Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
 
 
 
 
Gárdonyi Óvoda  
Kápolnásnyéki 
Napsugár Tagóvoda 

Az intézményi társulásban 
fenntartott  
székhelyintézményben1- 8 
és 9-13 évfolyamos 
nevelés-oktatás történik. 
Az épület 
akadálymentesítése a 
KDOP-5.3.2-2009 kiírás 
keretében történt  meg.  
 
Intézményi társulás által 
fenntartott tagintézmény, 
önálló épületben működik 

Sukoró  Székesfehérvári 
Felsővárosi Általános 
Iskola Sukorói Tagiskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesevár Óvoda Sukorói 
Tagóvodája  
 
 

Az intézményi társulásban 
fenntartott tagintézmény új 
épületében 1-4 évfolyamon 
történik német nemzetiségi 
oktatás összevont 
osztályokban. Az 5-8. 
évfolyamos tanulók 
Pákozdon, Velencén, 
Kápolnásnyéken és 
Székesfehérváron folytatják 
tanulmányaikat. 
 
Intézményi társulás által 
fenntartott tagintézmény, 
önálló új  épületben 
működik 

Nadap   

 

 

Nincs általános iskolája, a 
feladatellátás a Velencei 
Zöldliget Általános 
Iskolában történik 
intézményfenntartói 
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Meseliget Óvoda Nadapi 
Tagintézménye 
 

társulás keretében.   
 
Intézményi társulás által 
fenntartott tagintézmény, 
önálló  épületben működik. 

Zichyújfalu Chernel István 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Kollégium és  
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény Fekete 
István Tagiskola 
 
Gárdonyi Óvoda  
Zichyujfalui 
Napraforgó 
Tagóvoda 

A VKTKT által fenntartott  
tagintézményben1-8 
évfolyamos nevelés-oktatás 
történik, IPR 
alkalmazásával segítve a 
HHH-s tanulókat. 
 
 
 
Intézményi társulás által 
fenntartott tagintézmény, 
önálló  épületben működik. 

Pázmánd  Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény Kempelen 
Farkas Tagiskola 
 
Nyitnikék 
Napköziotthonos Óvoda  
Pitypang Tagóvoda 
 

 

Az intézményi társulásban 
fenntartott 2009-ben hazai 
forrásból  felújított 
tagintézményben 1- 8 
évfolyamon történik a 
nevelés-oktatás. 
 
 
 
Intézményi társulás által 
fenntartott tagintézmény, 
önálló, hazai forrásból 
felújított   épületben 
működik 

Vereb  Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény Verebi 
Végh János  
Tagiskola 
 
 
 
 
 
 
Gárdonyi Óvoda Verebi 
Tagóvoda 
 

Az intézményi társulásban 
fenntartott  2001-ben 
felújított tagintézményben 
1- 4 évfolyamon történik 
összevont osztályokban a 
nevelés-oktatás. Az 
intézmény a térség autista 
centrumaként működik.  
Az 5-8. évfolyamos tanulók 
a kápolnásnyéki 
székhelyintézményben 
folytatják tanulmányaikat.  
 
Intézményi társulás által 
fenntartott tagintézmény, 
amely az iskola épületében 
került elhelyezésre.  
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Közoktatási feladatellátás formái a VKTKT társult t elepüléseinél 
 

Sorszám Fenntartó neve Székhelye Irányító szerve Tevékenység 

1. 
Velence – Nadap Közoktatási 
Intézményi Társulás 

2481 Velence, Tópart u. 
52.  
 

Velence Város 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

óvodai nevelés 

2. 

Gárdony – Zichyújfalu – 
Vereb – Kápolnásnyék 
Közoktatási Intézményi 
Társulás 

2483 Gárdony, Szabadság 
u. 20-22. 

Gárdony Város 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete  

óvodai nevelés  

3. 
Pákozd - Pázmánd 
Közoktatási Intézményi 
Társulás  

8095 Pákozd, Hősök tere 9.  
Pákozd Község 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

óvodai nevelés  

4. 
Zámoly-Sukoró Közoktatási 
Intézményi Társulás 

8081 Zámoly, Kossuth u. 
43. 

Zámoly Község 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

óvodai nevelés 

5. 
Velence – Nadap Közoktatási 
Intézményi Társulás  

2481 Velence, Tópart u. 
52.  
 

Velence Város 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

általános iskolai oktatás 

6. 
Székesfehérvár-Sukoró 
Közoktatási Intézményi 
Társulás 

8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

Székesfehérvár MJV. általános iskolai oktatás 

7. 
Kápolnásnyék – Pázmánd – 
Vereb Közoktatási 
Intézményi Társulás 

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 
28. 

Kápolnásnyék Község 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

általános iskolai oktatás-
nevelés, alapfokú 
művészetoktatás 

8. VKTKT 
2483 Gárdony, Szabadság 
út 20-22. 

Társulási Tanács  
általános iskolai oktatás-
nevelés, alapfokú 
művészetoktatás 

9. VKTKT 
2483 Gárdony, Szabadság 
út 20-22. 

Társulási Tanács  
pedagógiai 
szakszolgálat 

10. Fejér Megyei Önkormányzat 
8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9. 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlése 

óvoda, általános Iskola, 
speciális Szakiskola, 
diákotthon,gyermekotth
on;szakiskola 

 
 

A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények, fenntartói jogának gyakorlására 

vonatkozó szabályok 

 

1. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 

szerint: Gárdony Város Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzata, Pákozd 

Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően az általános iskolai 1.-8. 

évfolyamon történő kötelező közoktatási feladat ellátását;  továbbá Sukoró Község 

Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően az általános iskolai 5.-8. évfolyamon 

történő közoktatási feladat ellátását közvetlenül a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 

Társulás látja el.   A Társulás valamennyi tagi önkormányzata közigazgatási területére 
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kiterjedően a pedagógiai szakszolgálati feladatokat az általa fenntartott Velencei-tó 

Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény közoktatási intézmény útján látja el. 

2. A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények működési területe nem terjed ki 

Velence Város Önkormányzata és Nadap Község Önkormányzata közigazgatási területére, a 

két társult Önkormányzat tekintetében az általános iskolai kötelező közoktatási feladatot a 

Többcélú Kistérségi Társulás mikro-társulásaként működő Velence - Nadap Közoktatási 

Társulás látja el. A Közoktatási Intézményi Társulás székhelyintézményként tartja fenn a Zöld 

Liget Általános Iskola közoktatási intézményt.  

3. A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények működési területe nem terjed ki 

továbbá 2011. július 1-jei hatállyal Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Pázmánd Község 

Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzata közigazgatási területére, mely 

önkormányzatok a kötelező általános iskolai nevelési-oktatási, továbbá az alapfokú 

művészetoktatási feladataikat a Társulás mikro-társulásaként működő Kápolnásnyék – 

Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás útján látják el, mely fenntartói jog átvétele 

útján – jogfolytonos működéssel – tartja fenn a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. 

4. A Társulás a közoktatási fejlesztési céljai meghatározása és a közoktatási intézményrendszer 

működtetésének szervezése körében a Társulás keretében működő Közoktatási Intézményi 

Társulások által fenntartott intézményt(eket), mint székhelyintézményeket veszi figyelembe - 

az intézményt érintő korábbi kistérségi fejlesztési döntések változatlanul hagyásával - azzal, 

hogy a működtetéséhez forrást nem biztosít, arról a fenntartó önkormányzatoknak kell 

gondoskodniuk.  

A Társulás általi közös feladatellátás valamennyi önkormányzat tekintetében: 

 az alapfokú művészetoktatásra,  

 a gimnáziumi,  

 a kollégiumi ellátásra nem terjed ki,  

a Társulási Tanács által fenntartott közoktatási intézmények ezen tevékenységével 

kapcsolatban keletkező valamennyi többletköltséget azon önkormányzatok kötelesek viselni, 

melyek az adott közoktatási feladat ellátását igénylik.  

 

5. A Társulás az általános iskolai oktatási-nevelési közoktatási feladatokat: 

Gárdony Város Önkormányzatával fenntartói jog átadás – átvételére kötött megállapodás 

alapján székelyintézményként működő Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és 

Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el.  
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6. A Társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a fenntartói jog átadása-

átvétele esetén a székhelyintézmény működése: jogfolytonos, székhelye, tevékenységi 

köre változatlan, a Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartási számukban a fenntartó 

személyében bekövetkező változás miatt nem történik változás, a közoktatási intézményben 

dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát a fenntartói jog átadása-átvétele nem érinti; az 

intézményvezetők megbízatását a megbízatása lejártáig a jogfolytonos működésükre 

tekintettel, – a székhelyintézmény fenntartói jog átadása nem érinti.  

7. A Társulás az alábbi önkormányzatok közigazgatási területén lakó tanulók általános 

iskolai oktatását a székhelyintézmények tagintézményei útján a következők szerint biztosítja: 

Zichyújfalu Község Önkormányzatával a feladat átadására vonatkozó megállapodás szerint a 

székhelyintézmény 1.-8. évfolyamos Fekete István Tagiskolája, Gárdony Város 

Önkormányzatával a feladat átadására is vonatkozó megállapodás alapján a gárdonyi tanulók 

1.-8. évfolyamos oktatását a székhelyintézmény Gárdonyi Tagiskolája és Kollégiuma,Pákozd 

Község Önkormányzatával a feladat átadására vonatkozó megállapodás módosításával a 

pákozdi 1-8. osztályos tanulók oktatását, s Sukoró Község Önkormányzatával a feladatellátás 

átadására vonatkozó megállapodás módosításával sukorói 5.-8. osztályos tanulók oktatását a 

székhelyintézmény Nemeskócsag Tagiskolája látja el.  

 

A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények neve, székhelye, tevékenységi 

körei: 

1. Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

 székhelye: 2484 Agárd, Iskola u. 2. sz.  

 

Tagintézményei: 

 Gárdonyi Tagiskola és Kollégium 

 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/B. 

 

 Fekete István Tagiskola 

 8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6. sz.  

 

 Nemeskócsag Tagiskola 

 8095 Pákozd, Arany J. u. 5. sz.  
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2.  Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény 

 

 Székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65. 

 

 Létrehozásának éve:  2006. január 1. 

 

A közoktatási intézmények közalkalmazottai és tanulói jogviszonya: 

 

Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül fenntartott közoktatási 

intézmények közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes, mind a 

székhely, mind a tagintézményekben dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásai azonosak.  

A személyi juttatások és az ellátottak juttatásai körében, továbbá megállapodó felek rögzítik, 

hogy az intézmények valamennyi közalkalmazottját, továbbá a tanulói jogviszonyban álló 

tanulókat azonos juttatások és járandóságok illetik meg, melynek alapulvételével kell a 

többletköltségeket elszámolni. A 2475 Kápolnásnyék, 212/1 hrsz. alatt fekvő Kápolnásnyék 

Község Önkormányzata tulajdonában álló uszodát a Társulási Tanács által fenntartott 

közoktatási intézménytanulói térítés ellenében használhatják a tulajdonos Önkormányzattal 

kötött külön megállapodás alapján. A Velence – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás által 

fenntartott Zöld Liget Általános Iskola tanulói az uszodát a tulajdonosi Önkormányzat és a 

Közoktatási Intézményi Társulás között létrejövő megállapodás alapján térítés ellenében 

használhatják. Amennyiben a székhely, avagy a tagintézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyának 2007. augusztus 1-től – 2008. december 31-ig terjedő 

időtartamban kerül sor a jogviszonyuk felmentés jogcímén történő megszüntetésére, úgy a 

felmentési illetmény és végkielégítés – létszámcsökkentési pályázaton meg nem térülő - 

összegét, mint többletköltséget a korábbi alapítói jogkört gyakorló Önkormányzatnak kell 

viselnie. 

A Társulás vagyona: 

A Többcélú Kistérségi Társulás az általános iskolai oktatási-nevelési közoktatási feladat 

ellátásához ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.  

A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény a Társulás 

tulajdonát is képező 2181/A hrsz-ú, 2481 Velence, Balatoni út 65. sz. alatt fekvő ”Irodaház” 

megnevezésű ingatlanban nyert elhelyezést. 
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A Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény által használt gárdonyi 3110 hrsz-ú, 2484 Agárd, Iskola u. 2. sz. 

alatti, s a Gárdonyi Tagiskolája elhelyezését biztosító gárdonyi 2320 hrsz-ú, ténylegesen 2483 

Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/B. sz. alatt fekvő ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel, 

felszereléssel együtt Gárdony Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.  

A Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény által használt a Fekete István Tagiskolája elhelyezését biztosító 

zichyújfalui 8638 hrsz-ú, 8122 Zichyújfalu, Iskola u. 6. sz. alatt fekvő ingatlan a benne lévő 

teljes körű felszereléssel, berendezéssel, ingóságokkal együtt Zichyújfalu Község 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.  

A Nemeskócsag Tagiskola elhelyezését biztosító pákozdi 14/1 hrsz-ú, 8095 Pákozd, Arany J. 

u. 1-5. sz. alatt fekvő ingatlan, annak teljes felszerelése, berendezése és ingóságai Pákozd 

Község Önkormányzatát illeti meg. 

          A Társulás és a közoktatási intézmények költségvetési gazdálkodása: 

A közoktatási intézmények fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos 

költségvetési törvényben meghatározott közoktatási normatív állami hozzájárulások, s az 

egyéb kiegészítő közoktatási költségvetési hozzájárulások, valamint többcélú kistérségi 

társulási állami költségvetési hozzájárulások. A Társulásnak a valamennyi Önkormányzat 

közös feladatellátását szolgáló költségvetési előirányzatai terhére a közoktatási intézmények 

nem finanszírozhatók. A Társulás általi közoktatási intézmények fenntartása a „kistérségi” 

közoktatási intézmények működési területe által nem érintett Önkormányzatok pénzügyi 

hátrányára nem szolgálhat, terhükre külön költséget nem okozhat. A közoktatási intézmények 

költségvetésének részét képezik az intézmények elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetési 

– fűtés, világítás, telefon, telefax, Internet, portaszolgálat, stb. – költségei, a további dologi 

költségek és a személyi juttatások – azok járulékaival - előirányzatai, az ellátottak juttatásai, 

továbbá valamennyi az intézmények működésével kapcsolatban felmerülő előbbiekben nem 

nevesített költségek.  A közoktatási intézmények állami költségvetési hozzájárulásokkal nem 

fedezett többletköltségeit a fenntartói jogot, illetőleg a feladatot átadó Önkormányzatok 

viselik az alábbiak szerint: 

Gárdony Város Önkormányzata viseli a Chernel István Általános Iskola, és 

Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

székhelyintézmény és annak Gárdonyi Tagiskolája többletköltségeit.  
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Zichyújfalu Község Önkormányzatát terhelik a Chernel István Általános Iskola, és 

Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fekete István 

Tagiskolája többletköltségei.  

Az adott költségvetési évre vonatkozó írásbeli közös megegyezésüket tartalmazó 

Képviselőtestületi határozataikat a tagintézmény éves költségvetés megállapítása 

időpontjában a Társulási Tanács részére át kell adni a havi többletköltségek 

önkormányzatonkénti megállapítása érdekében. A többletköltségek számításánál a 

székhelyintézmény, illetőleg a tagintézmények kiadási előirányzatából az érintett 

költségviselő Önkormányzat tanulói utáni alap, intézményi kiegészítő, s tagintézményi 

támogatás összege kerül beszámításra. A többletköltség viselési kötelezettség azon tanulók 

után nem terheli a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes Önkormányzatot, ahol a székhely 

avagy tagintézmény útján a közoktatási feladatellátás biztosított, azonban a szülők a szabad 

iskolaválasztás jogával élve másik közoktatási intézményt választanak.  

A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása: 

A „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában szabályozott az alapítói jogkör 

gyakorlását is magában foglaló fenntartói, irányítói jogkört a Velencei-tó Környéki Többcélú 

Kistérségi Társulás látja el. A Társulási Tanácsot illető Kotv. 102. § -a szerinti fenntartói 

irányítás körébe tartozó ügyekben a Tanács döntései előkészítésében, s határozatai 

végrehajtásában a Gárdonyi Kistérségi Iroda közreműködik. A Kotv. 91. § (4) bekezdésében 

meghatározott hatásköröket a Társulási Tanács által fenntartott közoktatási intézmények 

székhelye szerint illetékes Önkormányzat jegyzője gyakorolja. Amennyiben a Kotv. 

módosítása lehetővé teszi, hogy a hatáskört a Társulás Munkaszervezete gyakorolja, úgy a 

Kotv. módosítás hatályba lépése időpontjától ezen hatáskörök gyakorlója a Gárdonyi 

Kistérségi Iroda vezetője. A Társult Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a 

Gárdonyi Kistérségi Iroda a székhelyintézmények székhelye szerint illetékes Jegyző felé az 

intézményi osztálylétszámokat és évfolyamonkénti átlaglétszámokat közli, melynek alsó 

határát el nem érő és felső határát meghaladó döntés nem hozható. A közoktatási intézmények 

magasabb vezetői tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács 

elnöke. Az intézmények vezetői évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak, továbbá az 

érintett Önkormányzatok Képviselőtestületeinek – az éves költségvetésről szóló 

előterjesztéshez kapcsolódóan – beszámolnak az intézmények pedagógiai szakmai 

munkájáról. 
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A Társulási Tanács a Kotv. 102. §-ában biztosított fenntartói irányítói jogkörében vállalja, 

hogy az érintett Önkormányzatok erre irányuló igénye esetén az általuk szervezett 

önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon a székhely, 

illetőleg a tagintézmények tanulói részvételét, megjelenési lehetőségét, felkészíttetését 

biztosítja. 

A közoktatási intézmény – a székhely intézmény és tagintézményei -: 

 -      Egységes Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend szerint működnek.  

-    Pedagógiai programjuk szintén egységes, melyen belül a speciális kompetenciaalapú 

pályázatokon elnyert támogatás esetén, annak időtartamára lehetséges eltérő programú 

oktatás.  

  A pedagógiai program egységesítése során azon változtatni kizárólag felmenő 

rendszerben lehet.  

-   A székhelyintézmény és tagintézményei minőségirányítási programja szintén egységet 

képez, a meglevő programokat egységesíteni kell.  

-     A közalkalmazottak továbbképzési tervét oly módon kell előkészíteni, hogy a 

székhelyintézményben és annak tagintézményeiben dolgozó pedagógusok részére azonos 

lehetőséget biztosítson.  

A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei rögzítik, miszerint a Társulás – az érintett 

Önkormányzatok többletköltség viselése mellett – minden általa fenntartott közoktatási 

intézményben – s azok tagintézményeiben – az oktatás színvonalát egységesen, a Kotv. 4. §-

ában és 4/A. §-ában foglalt alapelvek érvényre jutását biztosítják. A Társulás a közoktatási 

intézményeket érintő döntései előkészítése érdekében Oktatási Bizottságot hoz létre, melynek 

megalakítására és működtetésére a Társulási Megállapodás V/9. pontjában foglaltak az 

irányadók.  A Társulás tagjai a tagiskolák működtetése tekintetében megállapodnak abban, 

hogy azok mindaddig működnek, amíg az érintett többletköltségeket viselő Önkormányzatok 

a tanulók oktatását a településeken kívánják megoldani.  

Amennyiben azonban adott tagiskolába járó tanulók, illetőleg a székhelyintézményen oktatott 

tanulók létszáma oly mértékben csökken, hogy a székhelyintézmény és a tagintézmények 

osztályaival együtt számítottan az osztálylétszám határok várhatóan és biztonsággal nem érik 

el a mindenkori költségvetési törvényben a közoktatási célú kiegészítő társulási hozzájárulás 

igénybevételéhez megállapított osztály átlaglétszámokat, s ezáltal a Társulás azt igénybe 

venni nem tudja, úgy a Társulási Tanács jogosult a tagiskolát, tagiskolai évfolyamot 

megszüntetni, s a tanulók oktatását a székhely intézmény útján biztosítani.   
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A Társulási Tanács a Gárdonyi Kistérségi Iroda útján a székhelyintézmény és tagintézménye 

osztálylétszám határait folyamatosan figyelemmel kíséri. Több tagintézmény esetén annak a 

tagintézménynek a megszüntetéséről dönthet a Társulási Tanács, amelyik esetében: a 

legkisebb tanulólétszám mellett a legmagasabb működési többletköltség keletkezik, s/vagy a 

társult tagi önkormányzat a VII/12.12. pontban megjelölt többletköltségek összegét éves 

költségvetési rendeletében nem szerepelteti, avagy többletköltség fizetési kötelezettségének 

részben, illetőleg késedelmesen tesz eleget. A Társult Képviselőtestületek megállapodnak 

abban, hogy a tagintézmények által érintett önkormányzatok képviselőtestületei 

kezdeményezhetik a székhelyintézmények átszervezését atekintetben, ha másik 

székhelyintézmény tagintézményeként kívánják a közoktatási feladat teljesítését. Ezen 

esetben a Társulási Tanács alapítói jogkörében eljárva az intézmények alapító okiratait 

módosíthatja, ahhoz jelen Társulási Megállapodás módosítása nem szükséges. 

II. 4. 1. Óvodai feladatellátás a kistérségben 
Az iskola előtti nevelés biztosítása kötelező alapellátás. Az óvodai nevelés szakasza a 

gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a 

tankötelezettség teljesítését az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 6. §-ának (2 

)bekezdése szerint meg nem kezdi. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a 

teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is. A 2008/2009-es nevelési évtől a halmozottan hátrányos gyermekek 

felvételét igény szerint biztosítani kell a 3. életév betöltésével. A gyermek – ha a törvény 

másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

II. 4. 1. 1. Az ellátás szervezeti formái:  
 

Fenntartó neve Székhelye Irányító szerve  Intézmény  
Velence – Nadap 
Közoktatási 
Intézményi Társulás 

2481 Velence, Tópart 
u. 52.  
 

Velence Város 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Meseliget Óvoda 

Gárdony – 
Zichyújfalu – Vereb 
– Kápolnásnyék 
Közoktatási 
Intézményi Társulás 

2483 Gárdony, 
Szabadság u. 20-22. 

Gárdony Város 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete  

Gárdonyi Óvoda  

Pákozd - Pázmánd 
Közoktatási 
Intézményi Társulás  

8095 Pákozd, Hősök 
tere 9.  

Pákozd Község 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Nyitnikék 
Napköziotthonos 
Óvoda 

Zámoly-Sukoró 8081 Zámoly, Zámoly Község Mesevár Óvoda 
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Közoktatási 
Intézményi Társulás 

Kossuth u. 43. Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 

8000 Székesfehérvár, 
Szent István tér 9. 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlése 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 
Óvodája, Általános 
Iskolája, Speciális 
Szakiskolája, 
Diákotthona és 
Gyermekotthona 

A kistérségben minden települési önkormányzat tart fenn óvodát (összesen 11 önkormányzati 

fenntartású óvoda működik) melyek 2007. augusztus elseje óta intézményfenntartó (ún. 

mikro-) társulásban működnek az alábbiak szerint. A Gárdonyi Óvoda gesztor 

önkormányzata Gárdony Város, székhelye Agárd, tagintézménye a Gárdonyi Tagóvoda, a 

Dinnyési Tagóvoda, a Zichyújfalui Napraforgó Tagóvoda, a Kápolnásnyéki Napsugár 

Tagóvoda és a Verebi Tagóvoda.  Pákozd Önkormányzatának gesztorságával működik a 

Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda, a pázmándi Pitypang Tagóvodával. Velence Város a 

gesztora a Meseliget Óvodának, melynek a nadapi Napköziotthonos Óvoda a tagintézménye. 

Sukorón 2007 szeptembere óta intézményi társulás formájában működött három település - 

Pákozd, Pázmánd, és Sukoró - óvodája Nyitnikék Óvoda néven.  2009. szeptember 01. óta 

szintén intézményi fenntartásban működik a zámolyi Mesevár Óvoda Sukorói tagóvodája, 

Zámoly Község gesztorságával. Mindegyik társult település esetében biztosított a helyben 

való feladatellátás, így szervezett utaztatásra nincs szükség. 

A Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, 

Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona jelenlegi helyén 

1977. szeptember 7-e óta működik. Fejér Megye területéről látja el azoknak a speciális 

nevelési igényű, tanulásban akadályozott gyermekeknek az oktatását, nevelését, akiknek 

ellátása saját lakóhelyükön nem megoldott. A megyében egyedülálló módon az óvodás kortól 

a felnőtté válásig gondoskodnak növendékeikről, közöttük a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyermekekről. Az óvodában 1966 óta működik óvodai csoport. A 

gyermekek többsége a székesfehérvári csecsemőotthonból érkezik és gyermekvédelmi 

gondoskodásban él. A 3-7 éves korú óvodások számára különösen fontos az egyéni 

bánásmód, és fejlesztés, amire nagy hangsúlyt fektetnek. Nemcsak ép értelmű, hanem 

halmozottan sérült gyermekek fejlesztése is történik itt, többek között mese – és zeneterápia 

alkalmazásával.A kistérség mindegyik óvodája önkormányzati fenntartású, nincs sem 

egyházi, sem alapítványi, sem egyéb nem állami intézmény.  

 

 



II. 4. 1. 2. Óvodai férőhelyek, létszámok, kihasználtsági mutatók: 

Óvoda neve 

Gyer-
mekek 
száma 

2007/2008 

Gyer- 
mekek 
száma 

2011/2012 

Bejáró  2-3         
éves 

4-5      
éves 

6-8    
éves SNI 

Rend. 
gyermek-
véd. tám. 

r.  

Étkezési 
támoga- 
tásban 

r. 

Speciális 
ellátásban 
részesül ő 

Kis 
csoportok 

száma 

Középs ő 
csoportok 

száma  

Nagy 
csoportok 

száma 

Osztatlan 
csoportok 

száma 

Átlagos 
csoportlétszám  

Gárdonyi Óvoda 
Agárd 

144 154 0 81 49 24 0 20 37 0 0 0 0 6 25,6 

Gárdonyi Óvoda 
Gárdony 

93 133 0 36 75 22 0 19 30 6 2 0 2 1 27 

Gárdonyi Óvoda 
Dinnyés 

40 46 0 11 25 10 0 8 16 0 0 0 0 2 23 

Gárdonyi Óvoda 
Zichyújfalu 20 41 5 12 15 14 1 27 2 0 0 0 0 2 22 

Gárdonyi Óvoda 
Kápolnásnyék 92 111 1 48 32 31 1 28 18 0 2 1 1 0 28 

Gárdonyi Óvoda 
Vereb 38 29 0 7 14 8 2 17 20 0 0 0 0 1 25 

Gárdonyi 
Óvoda 
összesen 

427 514 6 193 209 108 4 119 123 6 4 1 3 12 25,7 

Nyitnikék Óvoda 
Pákozd 

81 124 6 29 58 37 0 17 27 0 2 1 1 1 25,2 

Pitypang Óvoda 
Pázmánd 75 74 4 12 35 27 2 12 28 0 1 1 1 0 25 

Nyitnikék 
Óvoda 
összesen 

156 198 10 41 93 64 2 29 55 0 3 2 2 1 24,7 

Meseliget 
Óvoda Velence 166 192 15 45 121 26 0 26 48 0 3 3 3 0 21,3 

Napköziotthonos 
Óvoda Nadap 17 26 2 10 8 8 0 6 9 0 0 0 0 1 26 

Meseliget 
Óvoda 
összesen 

183 218 20 68 136 45 0 32 57 0 3 3 3 1 21,8 

Sukorói 
Tagóvoda 46 57 5 23 15 19 0 6 9 0 0 0 0 2 28,5 

Kistérség 
összesen 812 987 38 325 453 236 6 186 244 6 10 6 8 15 25,3 



Kistérségi szinten az óvodások száma a 2007-es létszámhoz képest jelentősen nőtt, 175 

kisgyermekkel nevelnek többet ettől a tanévtől a térség óvodapedagógusai. A 2011. október 

1-jei statisztika szerint 39 csoportban (24 osztott és 15 osztatlan) 987 gyermeket nevel 83 

óvónő és 45 dajka. Az egy csoportra jutó gyermeklétszám 25 fő, bőven meghaladja a 

közoktatási tv-ben rögzített 20 fős átlaglétszámot. A szociális ellátásban (rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás; étkezési támogatás) részesülők száma a Gárdonyi Óvodában 

242 fő, a létszám 47 %-a; a pákozdi székhelyű Nyitnikék Óvodában 84 fő, 42 %; a velencei 

gesztorságú  Meseliget Óvodában 89 fő, 36 % ; Sukorón 15 fő , 26 %. 

II. 4. 1. 3. Szakszolgálati feladatellátás:  
 
A Társulási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően minden tagi önkormányzat részére 

a VKTKT által fenntartott Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani 

Szolgáltató Intézmény biztosítja mindegyik óvodai feladat ellátási helyen a szükség szerinti 

logopédiai és  gyógytestnevelési   feladatok ellátását illetve az intézményekkel kötött 

szerződés alapján utazó gyógypedagógusi szolgáltatással az SNI - s, BTM - es és IPR - es  

gyermekek ellátását.  

 

VEPSZ által nyújtott szolgáltatások a VKTKT területén 
       

Település Intézmény Szolgáltatás megnevezése 
 óvoda logopédia gyógytestnevelés SNI IPR BTM 

Gárdony x x x nincs nincs nincs 
(Agárd) x x x nincs nincs nincs 

(Dinnyés) x x x nincs nincs nincs 
Kápolnásnyék x x x nincs nincs nincs 

Nadap x x nincs nincs nincs nincs 
Pákozd x x x nincs nincs nincs 

Pázmánd x x nincs x nincs nincs 
Sukoró x x nincs nincs nincs nincs 
Velence x x x nincs nincs nincs 

Zichyújfalu x x x x x nincs 
Vereb x x nincs x nincs nincs 

 

 

II. 4. 1. 4. Nemzeti etnikai illetve kisebbségi nevelés egyik intézményben sem történik. 
 

 



II. 4. 1. 5. Humánerőforrás 

 

 

Speciális képesítéssel rendelkez ő óvodapedagógusok száma 

Óvoda neve 

Felsőfokú 
végzettséggel 

rendelkez ő 
pedagógusok 

száma 

Kötelez ő 
továbbképzésen 

részt vev ő 
pedagógusok 

száma pszichológus  fejleszt ő 
pedagógus  gyógytestnevel ő logopédus  egyéb  

Dajkák 
száma 

Más 
munkakörben 
alkalmazottak 

száma 

Egy 
óvón őre 

jutó 
gyermek 

Gárdonyi Óvoda 
Agárd  13 12 0 2 1 0 3 6 4 12,8 

Gárdonyi Óvoda 
Gárdony  10 10 0 3 0 0 0 5 3 13 

Gárdonyi Óvoda 
Dinnyés  4 4 1 0 0 0 0 2 2 12,5 

Gárdonyi Óvoda 
Zichyújfalu  4 3 0 0 0 0 1 2 0 10 

Gárdonyi Óvoda 
Kápolnásnyék  8 7 0 2 0 0 1 5 0 14 

Gárdonyi Óvoda 
Vereb  2 2 0 0 0 0 0 1 1 14,5 

Nyitnikék Óvoda 
Pákozd  11 11 0 2 0 0 3 5 5 12 

Pitypang Óvoda 
Pázmánd  6 6 0 0 0 0 1 3 4 12,3 

Meseliget 
Óvoda Velence  18+1 középf. 11 0 2 0 0 6 12 0 11 

Sukorói  
Tagóvoda 

4 4 2 0 0 0 2 2 1 14 

Napköziotthonos 
Óvoda Nadap  2 2 0 0 0 0 0 2 0 13 
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II. 4. 1. 6. Infrastrukturális, tárgyi feltételrend szer: 

Óvoda neve Óvoda épület 
állapota 

Tornaszoba 
felszereltsége 

Élelmiszer- 
higiénia 

Mosdó 
helyiségek 

Taneszköz 
ellátottság 

Taneszköz 
fejlesztések 

Tervezett 
épületfejlesz- 

tések 

Gárdonyi Óvoda 
Agárd  

átfogó felújításra, 
bővítésre szorul 

korszerűen és jól 
felszerelt 

korszerűen és jól 
felszerelt 

megfelelő megfelelő udvari játékok 

pályázati úton 
csoportbővítés, 

tető, fűtés, 
nyílászáró csere 

Gárdonyi Óvoda 
Gárdony  

kisebb felújításra 
szorul 

korszerűen és jól 
felszerelt 

megfelelő megfelelő megfelelő udvari játékok 

tetőjavítás, 
nyílászáró csere, 

kerítésjavítás, 
meszelés 

Gárdonyi Óvoda 
Dinnyés  

átfogó felújításra, 
bővítésre szorul 

 Nincs adat megfelelő gyengén felszerelt megfelelő udvari játékok 

nyílászárók 
cseréje, 

fűtéskorszerűsítés, 
szigetelés 

Gárdonyi Óvoda 
Zichyújfalu  

kisebb felújításra 
szorul Nincs megfelelő megfelelő megfelelő n.a. n.a. 

Gárdonyi Óvoda 
Kápolnásnyék  

átfogó felújításra, 
bővítésre szorul 

rossz, elavult megfelelő megfelelő megfelelő 
mozgásfejlesztő 
udvari játékok 

új épület, 
csoportbővítés 

Gárdonyi Óvoda 
Vereb  jó nincs megfelelő megfelelő megfelelő 

fejlesztő eszközök, 
udvari játékok 

nincs  

Nyitnikék Óvoda 
Pákozd  

átfogó felújításra, 
bővítésre szorul 

gyengén felszerelt megfelelő gyengén felszerelt megfelelő 

kompetencia alapú 
neveléshez 
szükséges 
eszközök 

óvodabővítés 
befejezése 

Pitypang Óvoda 
Pázmánd  

korszerű, 
kifogástalan 

nincs megfelelő 
korszerűen és jól 

felszerelt 
korszerűen és jól 

felszerelt 
fénymásoló 

udvari játékok 
nincs  

Meseliget Óvoda 
Velence  

átfogó felújításra, 
bővítésre szorul 

gyengén felszerelt megfelelő megfelelő megfelelő pályázatoktól függ pályázatoktól függ 

Napköziotthonos 
Óvoda Nadap  jó nincs megfelelő megfelelő megfelelő udvari játékok nincs  

Sukorói  Tagóvoda jó megfelelő megfelelő megfelelő megfelelő 
Anyagi 

feltételekhez kötött Nincs 



A 11 óvodából 4-ben nincs tornaszoba, sportolásra, testmozgásra alkalmas helyiség. A 

logopédiához, gyógytestneveléshez szükséges kezelőhelyiségek kialakításra kerültek. Az 

épületek állapota változó: Sukorón 2008. szeptember 1-jén adták át a saját erőből épített  új 

óvodaépületet, Velence Városa szintén saját forrásból biztosított mindkét településrészen 

csoportszoba bővítést illetve felújítást  a már meglévő épületen 2010-ben. Pázmándon két 

ütemben (2009 és 2010), hazai forrásból újult meg és bővült az óvodai infrastruktúra. Vereben és 

Pákozdon az óvodások az iskola épületében kerültek elhelyezésre, a helykihasználás (Vereb) 

illetve az épület méltatlanul rossz állaga miatt (Pákozd). Nem csak a pákozdi, hanem a 

kápolnásnyéki óvoda is felújításra szorulna, az uniós forrásra (KDOP) benyújtott pályázatok 

azonban a megfelelőség ellenére forráshiány miatt elutasításra kerültek. Nadapon 2008-ban 

történt felújítás és bővítés. 

II. 4. 1.7. Innováció: 
 

Óvoda neve Kistérségi szinten hasznosítható 
intézményi er ősség Nevelési téren tervezett fejlesztések 

Gárdonyi Óvoda 
Agárd  

egészséges életmódra nevelés, 
környezeti nevelés, mozgás 

környezeti nevelés 

Gárdonyi Óvoda 
Gárdony  

hagyományápolás, természeti 
adottságok kihasználása, egészséges 

életmódra nevelés 

környezeti értékeink megismertetése, 
szelektív hulladékgyűjtés fontossága, 

múzeumok látogatása, egészségnevelés 

Gárdonyi Óvoda 
Dinnyés  hagyományőrző és környezeti nevelés 

hagyományőrző és környezeti nevelés 
terén továbbképzések, önképzések  

Gárdonyi Óvoda 
Zichyújfalu  

ideális csoportlétszám, kompetencia 
alapú nevelés, pályázatok 

kihasználása, IPR programban való 
részvétel 

anyanyelvi fejlesztés bővítése, 
tehetséggondozás drámapedagógia 

módszerével, környezeti munkaközösség 
munkájában részvétel 

Gárdonyi Óvoda 
Kápolnásnyék  vizuális nevelés, ének-zene környezeti munkaközösség 

Gárdonyi Óvoda 
Vereb  

hagyományápolás, integrált oktatás-
nevelés, iskola-óvoda kapcsolat 

családok nagyobb arányú bevonása az 
óvodai életbe, az SNI-s gyerekek számára 

állandó gyógypedagógus alkalmazása 

Nyitnikék Óvoda 
Pákozd  

családias, gyermekközpontú légkör, 
kompetencia alapú nevelés, 
környezettudatos szemlélet 

(Zöldszíves óvoda) 

kompetencia alapú nevelés kibővítése az 
óvoda összes csoportjára, TÁMOP 3.1.4. 

pályázaton ill., 100 %-ban támogatott 
pedagógus továbbképzésre kiírt 

pályázaton részvétel 

Pitypang Óvoda 
Pázmánd  

kompetencia alapú óvodai nevelés 
környezettudatos nevelés (zöld óvoda) 

Környezeti nevelés 
környezeti munkaközösség munkájában 

való részvétel 

Meseliget 
Óvoda Velence  

Testi képességek fejlesztése (úszás, 
korcsolya, tánc) Készségek és 

képességek fejlesztése, 
tehetséggondozás. Ovi zsaru, 

gyermekvédelmi prevenciós program. 

angol nyelv bevezetése Pályázatoktól 
függően: Kompetencia alapú oktatási 

program, Zöld Óvoda program 
bevezetése. Korcsolya, úszás, tánc 

szakképzett oktatása minden 
korcsoportban. (jelenleg: középső, nagy) 

Napköziotthonos 
Óvoda Nadap  

környezettudatos nevelés, esztétikai 
nevelés, folyamatosság 

képességfejlesztés, drámapedagógia, 
műhelymunkák, korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazása 
Sukorói 

Tagóvoda 
Környezettudatos nevelés, esztétikai 

nevelés 
Képességfejlesztés, drámapedagógia, 

műhelymunkák 
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Az óvodák vezetői az innovációra is nyitottak: Pázmándon 2006/2007-es nevelési évtől a 

HEFOP 3.1.3 program keretében került bevezetésre a kompetencia alapú nevelés, a 3.1.3/ B 

intézkedés jelentős eszközfejlesztést tett lehetővé a tagintézményben.  Gárdony és Pákozd is 

kedvezményezettje volt a 2008-as TÁMOP-3.1.4-es kiírásnak, melynek eredményeként ezen 

óvodák innovatív intézménnyé váltak. 

II. 4. 2. Általános iskolai feladatellátás a kistérségben 
A közoktatási törvény 6§-a szerint a tankötelezettség abban a naptári évben kezdődik, 

amelyben a gyermek a hatodik életévét május 31-ig betölti és annak a tanévnek a végéig tart, 

amelyben a tanuló a 18. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége 

meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét 

betölti. Ennek megfelelően minden önkormányzat arra törekszik, hogy ezen kötelezettség 

teljesítését elősegítse a településén élő tankötelezettek számára.  

II. 4. 2. 1. Az ellátás szervezeti formái: 
 

Fenntartó neve Székhelye Irányító szerve Intézmény neve 

VKTKT 
2483 Gárdony, Szabadság 
út 20-22. 

Társulási Tanács  

Chernel István 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Kollégium és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 

Kápolnásnyék – Pázmánd – 
Vereb Közoktatási 
Intézményi Társulás 

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 
28. 

Kápolnásnyék Község 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény  

Velence – Nadap Közoktatási 
Intézményi Társulás  

2481 Velence, Tópart u. 
52.  
 

Velence Város 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Zöldliget Általános 
Iskola 

Székesfehérvár-Sukoró 
Közoktatási Intézményi 
Társulás 

8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1. 

Székesfehérvár MJV. 

Székesfehérvári 
Felsővárosi Általános 
Iskola  
 

Fejér Megyei Önkormányzat 
8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9. 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlése 

Fejér Megyei 
Önkormányzat Óvodája, 
Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája, 
Diákotthona és 
Gyermekotthona 
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1. VKTKT által fenntartott nevelési-oktatási intézmények:  
 
Székhely: Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (2484 Agárd, Iskola u. 2.) 
 
Tagintézmény: Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium 
Gárdonyi Tagiskola és Kollégium (2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14/b) 
 
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium 
Fekete István Tagiskola (8112 Zichyújfal u, Iskola u.6.) 
 
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium 
Nemeskócsag Tagiskola (8095 Pákozd, Arany J.u.1-5.) 
 
2. Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott 
nevelési-oktatási intézmények: 
      
Székhely: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29) 
  
Tagintézmény: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Kempelen Farkas Tagiskola (2476 Pázmánd, Fő u. 27) 

 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Verebi Végh János Tagiskola (2477 Vereb, Berényi u. 4.) 

 
3. Velence – Nadap Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott nevelési-oktatási 
intézmények: 

 
Székhely: Zöldliget Általános Iskola (2481 Velence, Kis u.1.) 

 
4. Székesfehérvár-Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott nevelési-
oktatási intézmények: 

 
Székhely: Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola (8000 Székesfehérvár) 
 
Tagintézmény: Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolája (8096 
Sukoró, Óvoda u. 2/b) 
 
A kistérség 9 települése közül egyedül Nadap nem tart iskolát, a feladatellátást Velencével 

közös társulásban biztosítja. 

A VKTKT 2007. augusztus 01-től lett iskolafenntartó, akkor 7 feladatellátási helyen (Agárd, 

Gárdony, Zichyújfalu, Pákozd, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb) 3 pólusban folyt nevelés-

oktatás. 2009. június 30-án a Nemeskócsag Általános Iskola önállósága megszűnt, az 

intézmény 2009. július 01-től a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként működik, Nemeskócsag Tagiskola 

néven.  
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A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény fenntartója 2011. július 01-től a Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási 

Intézményi Társulás lett. Sukoró Község Önkormányzata intézményfenntartóként 2007. 

09.01 és 2009. augusztus 30. között a Zámolyi Önkormányzattal kötött intézményfenntartói 

társulást, majd 2009. 09. 01-től Székesfehérvár MJV - sal társult az általános iskolai feladat 

ellátására. Vereben és Sukorón 1-4 osztályos tanulók nevelése-oktatása történik összevont 

osztályokban. A verebi felső tagozatos tanulók a a kápolnásnyéki székhelyre járnak 

iskolabusszal, a sukorói tanulók 5-8 osztályos nevelése-oktatása pedig a pákozdi 

Nemeskócsag Tagiskolában történik. Pákozdon az alsó tagozat egészében iskolaotthonos 

ellátást biztosítanak 2008. szeptember 01-től felmenő rendszerben bevezetve az ellátási 

formát. A verebi tagiskola a térségben autista centrumként működik, a szakmai hátteret az 

intézmény pedagógusai mellett a VEPSZ biztosítja.  

Kéttannyelvű (magyar-angol) felmenő rendszerben bevezetett képzési formával bővítette a 

nevelési-oktatási intézmények kínálatát a velencei Zöldliget Általános Iskola a 2009/2010-es 

tanévtől. Az első évben egy nyelvi osztályt indítottak, azóta a szülői érdeklődésnek eleget 

téve évente két kéttannyelvű és egy általános tantervű osztállyal indul a tanév.  

Színesíti a képet az ún. focisuli. Az agárdi székhelyintézmény tanárai külön M jellel ellátott 

osztályokban képzik a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia bentlakásos gimnazistáit az 

MTK-val kötött szerződés szerint. A gárdonyi tagiskolában a Puskás Ferenc Labdarúgó 

Akadémia növendékeinek oktatása-nevelése folyt. Az utolsó tanítványok 2011-ben 

búcsúztak, így a 2011/12-es tanévtől itt már nem történik ilyen jellegű képzés.    

Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, 

Diákotthona és Gyermekotthona általános iskolája alapfokú iskolai végzettséget és 

szakképzettséget ad, napközis ellátást, diákotthoni, gyermekotthoni elhelyezést biztosít. 

Széleskörű szolgáltatást kínál szakkörök, sportkörök, klubok, formájában. A gyermekek 

száma: 261 fő, akikkel jelenleg 62 pedagógus, 36 pedagógiai munkát segítő 

gyermekfelügyelő és 31 technikai dolgozó foglalkozik. Az általános iskolások nevelése és 

oktatása 1-8 évfolyamon történik. Az osztályok létszáma 10-16 fő. Az iskolai fejlesztésében 

figyelembe veszik a tanulók tanulási nehézségeit, szükségleteit, s ezek alapján határozzák 

meg a célokat és feladatokat. Egyéni fejlesztési tervekkel valósítják meg a differenciált 

képességfejlesztést. A habilitációs és rehabilitációs (logopédia, gyógytestnevelés) munka 

során különös gondot fordítanak a korai mozgás - és beszédfejlesztésre, így alapozva meg az 

iskolai követelmények sikeres fejlesztését. A nevelési és oktatási munkához nagy segítséget 

nyújt a több mint 8300 kötetes könyvtár és a szintén egész nap rendelkezésre álló tankonyha.  
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II. 4. 2. 2. Iskolai férőhelyek, tanulócsoport létszámok, kihasználtsági mutatók: 
 

Bejáró 

Iskola neve 
Gyermekek 

száma 
2007/2008 

Gyermekek 
száma 

2011/2012 
iskolabusz  tömegközlekedés  egyéni  összesen  

Chernel I. 
Általános Iskola 
Agárd   

389 402 0 13 8 21 

Chernel I. 
Általános Iskola 
Gárdony  

310 216 0 3 3 6 

Chernel I. 
Általános Iskola 
Zichyújfalu  

89 84 0 25 2 27 

Chernel I. 
Általános Iskola 
Pákozd  

196 174 0 8 0 8 

Chernel Ált. 
Iskola összesen 984 876 0 49 13 62 

Vörösmarty 
Általános Iskola 
Kápolnásnyék  

423 386 25 65 78 168 

Vörösmarty 
Általános Iskola 
Pázmánd  

155 142 11 2 1 14 

Vörösmarty 
Általános Iskola 
Vereb  

24 29 1 0 2 3 

Vörösmarty 
Iskola összesen 602 557 37 67 81 185 

Sukorói 
Tagiskola 17 26  0 0   3 3 

Zöldliget 
Általános Iskola 
Velence 

319 408 0 74 67 141 

Kistérség 
összesen 1922 1867 37 190 164 391 

 
  
A 2007-es adatokhoz képest 56 fővel csökkent térségi szinten a tanulólétszám: 

 A Chernelbe 108 tanulóval jár kevesebb, a gárdonyi – és a pákozdi tagiskola jelentős 

létszámcsökkenésének következtében. A bejárók aránya 7 % intézményi szinten.A 

Vörösmartyban 45 fővel csökkent a létszám (Kápolnásnyék és Pázmánd miatt, Vereben 

jelentős az emelkedés), a bejárók aránya 32 %.Velencén jelentős a létszámemelkedés (89 fő), 

a tanulók 34 %-a bejáró. Sukorón is nőtt a létszám, a tanulók 11 %-a nem helybeli.  

Térségi szinten a tanulók 21 %-a bejáró.  

 



 
Osztályok száma évfolyamonkénti bontásban 

 

 
A közoktatási törvényben meghatározott átlaglétszámot (alsó 21 fő; felső 23 fő)  intézményi – és térségi szinten sem érik el az iskolák, csak 

tagintézményi szinten a Chernel székhelyén, a pákozdi felső tagozaton, a kápolnásnyéki székhely felső tagozatán és Velencén az alsó tagozaton.  

Osztatlan osztály (összevont) a verebi – és a sukorói iskolában található, ahol csak alsó tagozatos képzés történik. 

 
 

Évfolyamra járók száma Osztályok száma 
Átlagos 
osztály-
létszám 

Iskola neve 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Integr. 
okt. SNI 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Osztatlan 
osztályok 

száma 
alsó fels ő 

Chernel I. Általános 
Iskola Agárd  

51 51 52 45 45 59 60 39 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 0 25 25 

Chernel I. Általános 
Iskola Gárdony 19 30 26 37 22 28 25 29 13 13 1 2 1 2 1 1 1 2 0 18,6 20,8 

Chernel I. Általános 
Iskola Zichyújfalu 14 7 8 10 12 13 11 8 33 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 11 

Chernel I. Általános 
Iskola Pákozd 

22 17 23 18 26 19 27 22 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20 23,5 

Chernel Ált. Iskola 
összesen 106 105 109 110 105 119 123 98 55 34 5 6 5 6 5 5 5 6 0 18,4 20,08 

Vörösmarty Általános 
Iskola Kápolnásnyék 

36 41 38 63 41 55 49 64 0 9 2 2 2 3 2 2 2 2 0 19,8 26,1 

Vörösmarty Általános 
Iskola Pázmánd 20 16 15 11 23 24 22 21 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 22 

Vörösmarty Általános 
Iskola Vereb 

8 8 7 6 0 0 0 0  7 7 0 0 1öv 1öv 0 0 0 0 2 14,5 0 

Vörösmarty Iskola 
összesen 64 65 60 80 64 79 71 85 7 26 3 3 3 4 3 3 3 3 2 16,77 16,03 

Sukorói Tagiskola  8 10  7  1   0 0 0  0   3 3  0  0   1öv  1öv  0  0  0  0  2 13  0  

Zöldliget Általános 
Iskola Velence 77 72 48 48 42 34 46 42 0 29 3 3 2 2 2 2 2 2 0 24,5 20,5 

Kistérség 
összesen 

255 252 224 239 211 232 240 225 65 92 11 12 10 12 10 10 10 11 4 19,89 18,87 
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Napközi – és tanulószoba 
 

Napközi (alsó)  Tanulószoba (fels ő) Két tanítási nyelv ű 

Iskola neve 

csoportok száma tanulók száma csoportok 
száma tanulók száma tanulócsoportok 

száma 
tanulók 
száma 

Chernel I. Általános Iskola Agárd   
5 147 0 0 0 0 

Chernel I. Általános Iskola Gárdony  3 78 1 23 0 0 

Chernel I. Általános Iskola 
Zichyújfalu  1 20 0 0 0 0 

Chernel I. Általános Iskola Pákozd 
Iskolaotthon  4 80 1 23 0 0 

Chernel Ált. Iskola összesen 13 325 (átlag 25 f ő) 2 46 (átlag 23 f ő) 0 0 

Vörösmarty Általános Iskola 
Kápolnásnyék  4 150 1 39 0 0 

Vörösmarty Általános Iskola 
Pázmánd  2 40 0 0 0 0 

Vörösmarty Általános Iskola Vereb  1 29 0 0 0 0 

Vörösmarty Iskola összesen 7 219 (átlag 31 f ő) 1 39  0 0 

Sukorói Tagiskola 1  13   0 0  0 0 

Zöldliget Általános Iskola Velence  3 81 (átlag 27 f ő) 1 32  5 141 

Kistérség összesen 24 638 5 117 5 141 
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20 napközis és 4 iskolaotthonos csoportban (alsó tagozat) 637 tanuló tanul (26, 5 fő az átlag); tanulószobán (felső tagozat) 5 csoportban 117 tanulóval 

foglalkoznak (átlag 23, 4 fő). 

Két tanítási nyelvű (angol-magyar) képzés folyik a Zöldliget Általános Iskolába 2009. szeptembere óra felmenő rendszerben.  

 

Szociális ellátási formák 

Iskola neve Gyermekek száma 2011/2012 Rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban r.  

Étkezési  
támogatásban 

részesül ő 

Tankönyv- 
támogatásban részesül ő 

Chernel I. Általános Iskola Agárd  
402 59 149 176 

Chernel I. Általános Iskola Gárdony  216 31 63 70 

Chernel I. Általános Iskola Zichyújfalu  84 24 24 30 

Chernel I. Általános Iskola Pákozd  174 40 97 96 

Chernel Ált. Iskola összesen 876 154 333 372 

Vörösmarty Általános Iskola Kápolnásnyék  386 87 223 186 

Vörösmarty Általános Iskola Pázmánd  142 0 44 0 

Vörösmarty Általános Iskola Vereb  30 17 23 23 

Vörösmarty Iskola összesen 558 104 290 209 

Sukorói Tagiskola  26 2  13  15  

Zöldliget Általános Iskola Velence 408 10 18 29 

Kistérség összesen 1868 270 654 625 
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Általános iskolába összesen 1868 tanuló jár, közülük 1549 (83 %) jogosult valamilyen szociális ellátási formára, ez igen magas szám. A Chernel átlaga 

98 % ( 859 fő ) ;   Vörösmartyé 108 %( 603 fő ),  Velencéé 14 % (57 fő), Sukorón  115 % ( 30 fő) . 

 
II. 4. 2. 3. Továbbtanulási adatok  
 

Iskola neve 
8. osztályos tanulók 

száma       2010/2011-
es tanév 

Szakiskolában 
továbbtanulók 

száma  

Szakközépiskolában 
továbbtanulók száma 

4 osztályos 
gimnáziumban 
továbbtanulók 

száma 

6 osztályos 
gimnáziumban 
továbbtanulók 

száma 

8 osztályos 
gimnáziumban 
továbbtanulók 

száma 

Chernel I. Általános Iskola 
Agárd  

21 5 12 4 36 1 

Chernel I. Általános Iskola 
Gárdony  46 9 26 11 0 0 

Chernel I. Általános Iskola 
Zichyújfalu  12 6 6 0 0 0 

Chernel I. Általános Iskola 
Pákozd  21  7  11  3   0 0  

Chernel Ált. Iskola 
összesen 100 27 (27 %) 55 (55 %) 18 (18%) 36 1 

Vörösmarty Általános Iskola 
Kápolnásnyék  61 13 13 35 1 0 

Vörösmarty Általános Iskola 
Pázmánd  16 4 8 4 0 0 

Vörösmarty Általános Iskola 
Vereb  _ _ _ _ _ _ 

Vörösmarty Iskola 
összesen 77 17 (22 %) 21 (27 % )  39 (51 %) 1 0 

Sukorói Tagiskola _ _ _ _ _ _ 

Zöldliget Általános Iskola 
Velence 35 9 ( 26 %) 13 (37%) 13 (37%) 2 0 

Kistérség összesen 212 53 89 70 39 1 
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Térségi szinten a 8. osztályt végzettek 42 % szakközépiskolában tanul tovább, 33 %-a 4 osztályos gimnáziumban, és 25 % választja a szakiskolai 

képzést. 6 osztályos képzést a Chernel székhelyintézményében tanulók választanak, mert ott folyik 6 évfolyamos képzés, ugyanez a magyarázata a 

Vörösmartyból a 4 évfolyamos gimnáziumba való jelentkezés magas számának.  

II. 4. 2. 4. Tanórán kívüli tevékenységek 
 

Tanórán kívüli tevékenységek a törvény által biztos ított kereten belül Kereten kívül 

Felzárkóztató 
foglalkozás Fejlesztés Szakkör 

Egyéb 
tehetséggondozó 

fogl. 
Tömegsport Csoportbontásra 

fordított keret 
Egyéni 

foglalkozás Egyéb Iskola neve  

száma 
neve, 
heti 
óraszám  

száma neve, heti 
óraszám száma neve, heti 

óraszám száma 
neve, 
heti 
óraszám  

száma neve, heti 
óraszám száma 

neve, 
heti 
óraszám  

száma 
neve, 
heti 
óraszám  

száma neve, heti 
óraszám 

Chernel I. 
Általános 

Iskola 
Agárd  

7 
korrepe-
tálás 11ó 

2 9ó 10 20ó 0 0 1 4ó 12 32,5ó 0 0 7 
rajz4, 

dráma4,foci6 

Chernel I. 
Általános 
Iskola 
Gárdony  

7 7 8 17 8 13 2 2 6 6   
id.nyelv, 

tech. 
inf.22 

0 0 0 0 

Chernel I. 
Általános 
Iskola 
Zichyújfalu  

0 0 2 
fejlesztő 
fogl. 6 ó 

nyelvtan 
1 matek 1 

angol 1 
néptánc 1 
kórus 1 
báb 1  

színjátszó 
1    

      1 sportkör 2             
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Chernel I. 
Általános 
Iskola 
Pákozd  

  

korrepe-
tálás, 

tantárgyi 
felzárk. 
Úszás 

  
SNI, BTM 
tanulók 

fejlesztése 
17,5 

angol, 
német, tört. 

földrajz 
rajz, 

énekkar, 
furulya, 
magyar 

matematika 

0 0 6,5 

foci, 
kosárlabda, 

játékos 
sport 

29   0 0 0 0 

Chernel 
Ált. Iskola 
összesen 

14   12   35,5   2   14,5   41   0   7 0 

 
 

Tanórán kívüli tevékenységek a törvény által biztos ított kereten belül Kereten kívül 

Felzárkóztató 
foglalkozás Fejlesztés Szakkör 

Egyéb 
tehetséggondo

zó fogl. 
Tömegsport 

Csoportbontás
ra fordított 

keret 

Egyéb 
foglalkozás Egyéb Iskola neve  

szám
a 

neve, heti 
óraszám 

szám
a 

neve, heti 
óraszám 

szám
a 

neve, 
heti 
óraszám 

száma 

neve, 
heti 
óraszá
m 

szám
a 

neve, 
heti 
óraszám  

szám
a 

neve, 
heti 
óraszám  

szám
a 

neve, 
heti 
óraszá
m 

szám
a 

neve, 
heti 
óraszá
m 

Vörösmarty 
Általános 
Iskola 
Kápolnásn
yék  

9 
korrepetál
ás 13 óra 

5 
egyéni 

fejlesztés 5 óra 
14 

angol 5,  
német 5,   
tánc 3,   

dráma 4, 
matek 5  

0 0 9 9 39 

idegen 
nyelv 18, 
informati

ka 8,    
testnev. 
4, matek 

8 

  
testnev.

4, 
matek 8  

    

Vörösmarty 
Általános 
Iskola 
Pázmánd  

7 
korrepetál

ás 
2 

fejlesztő fogl. 2 
ó 

1 
ügyes 

kezek 1  
0 0 5 

kézilabda 
3, foci 2 

0 0 0 0 0 0 

Vörösmarty 
Általános 
Iskola 
Vereb  

0 0 0 0 1 
hagyomá
ny-őrzés 

1  
0 0 1 

sportkör 
1 

0 0 4 
egyéni 
fogl. 

2 
fejleszt
ő fogl. 

3  
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Vörösmarty 
Iskola 
összesen 

16   7   16   0   15   39   4   2   

Sukorói 
Tagiskola  3 

Korrepetál
ás heti 3 

óra  
1  

Képességfejles
ztés heti 1 óra           1  

Korcsoly
a heti 1 

óra  
            

Zöldliget 
Általános 
Iskola  
Velence 

20 korrep. 20 34 
fejlesztés 25, 
konduktív 3, 
logopédia 6  

15 

angol 3, 
informatik

a 4, 
dráma 4, 
katasztr.1
, német 2, 
mandala 

1 

előkés
z5 

nyelvé
sz 1  

  10 

torna 5, 
kézilabda

1, 
sportkör 

3  

45 

angol 
27, 

inform. 
9, úszás 

9  

10 
úszás 

10 
2 

úszás 
10, 

korcsol
ya 2  

Kistérség 
összesen  53   54   66,5   2   40,5   125   14   11   

 
 

Minden intézményben jelentős számban biztosítanak tanórán kívüli tevékenységeket. 
 
 
II. 4. 2. 5. Versenyeredmények 

 
Chernel I. Általános Iskola Agárd 

 
 

 Kistérségi szinten Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyeken (becsült adat) 3 % 46 % 5 % 30 % 

 1-3. helyezést elértek száma: 1-6. helyezést elértek száma: 1-10. helyezést elértek száma: 1-20. helyezést elértek száma: 

Helyezések 
3 122 20 123 
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Chernel I. Általános Iskola Gárdony  

 

 Kistérségi szinten Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyeken (becsült adat)  13 %  0,5 

 1-3. helyezést elértek száma: 1-6. helyezést elértek száma: 1-10. helyezést elértek száma: 1-20. helyezést elértek száma: 

Helyezések 
 32  1 

 
Chernel I. Általános Iskola Zichyújfalu  

 

 Kistérségi szinten Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyeken (becsült adat) 30 25  4 

 1-3. helyezést elértek száma: 1-6. helyezést elértek száma: 1-10. helyezést elértek száma: 1-20. helyezést elértek száma: 

Helyezések 
12 7  1 

 
Vörösmarty Általános Iskola Kápolnásnyék  

 

 Kistérségi szinten Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyeken (becsült adat) 38% 31%  5% 

 1-3. helyezést elértek száma: 1-6. helyezést elértek száma: 1-10. helyezést elértek száma: 1-20. helyezést elértek száma: 

Helyezések 
42 35  3 
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Vörösmarty Általános Iskola Pázmánd 

 

 Kistérségi szinten Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyeken (becsült adat) 20% 10% 10% 6% 

 1-3. helyezést elértek száma: 1-6. helyezést elértek száma: 1-10. helyezést elértek száma: 1-20. helyezést elértek száma: 

Helyezések 
4 2 3 1 

 
Vörösmarty Általános Iskola Vereb  

 Kistérségi szinten Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyeken (becsült adat) 

- - - - 

- 1-3. helyezést elértek száma: 1-6. helyezést elértek száma: 1-10. helyezést elértek száma: 1-20. helyezést elértek száma: 

Helyezések - - - - 

 
Zöldliget Általános Iskola Velence 

 Kistérségi szinten Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

A tanulók hány százaléka vett 
részt a versenyeken (becsült adat) 10 33 7 24 

 1-3. helyezést elértek száma: 1-6. helyezést elértek száma: 1-10. helyezést elértek száma: 1-20. helyezést elértek száma: 

Helyezések 
10 26 9 27 

 
A versenyeredmények mutatják, hogy a térség minden iskolájában kiemelten fontosnak tartják a tehetséggondozást.  



II. 4. 2 . 6. Szakszolgálati feladatellátás 
 

A VKTKT által fenntartott Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani 

Szolgáltató Intézmény biztosítja a Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

mindegyik általános iskolai feladat ellátási helyen a szükség szerinti logopédiai, 

gyógytestnevelési feladatok ellátását illetve az intézményekkel kötött szerződés alapján utazó 

gyógypedagógusi szolgáltatással az SNI-s és BTM-es tanulók ellátását.  

 

VEPSZ által nyújtott szolgáltatások a VKTKT területén 

 

Település Intézmény Szolgáltatás megnevezése 
  iskola logopédia gyógytestnevelés SNI IPR BTM 
Gárdony x x x x nincs nincs 
(Agárd) x x x x nincs nincs 
(Dinnyés) nincs nincs nincs nincs nincs nincs 
Kápolnásnyék x x x x nincs nincs 
Nadap nincs x nincs nincs nincs nincs 
Pákozd x x x nincs nincs nincs 
Pázmánd x x x x nincs nincs 
Sukoró x x nincs x nincs x 
Velence  x x x nincs nincs nincs 
Zichyújfalu x x x nincs nincs nincs 
Vereb  x x nincs x nincs nincs 

 

 

 

II. 4. 2. 7. Nemzeti etnikai illetve kisebbségi nevelés: 
 
A  sukorói tagiskolában német nemzetiségi nevelés –oktatás történik. 

 

 

 

 

 



II. 4. 2 .8.   Humánerőforrás: 

Felsőfokú 
végzettséggel 

rendelkez ő 

A 
gazdálkodást 

segítő 

Adminisztrációt 
végző Technikai dolgozók száma  

Iskola neve Vezető 
állásúak  

beosztott 
tanárok  

speciális 
képesítéssel 
rendelkez ők 

Összes 
pedagógus 

száma 

Kötelez ő 
továbbképzésen 

résztvev ő 
pedagógusok 

száma munkatársak 
oktatást 

közvetlenül 
segítők 

más 
munkakörben 
alkalmazottak  

Egy 
pedagógusra 
jutó gyermek  

Chernel I. Általános Iskola 
Agárd  

3 21 0 24 15 3 1 1 7 16,75 

Chernel I. Általános Iskola 
Gárdony  2 18 0 20 17 2 0 0 5 10,8 

Chernel I. Általános Iskola 
Zichyújfalu  2 4 5 11 10 0 0 0 3 7,6 

Chernel I. Általános Iskola 
Pákozd  1 7 8 16 15 0 0 0 6 11 

Chernel Ált. Iskola 
összesen 8 50 13 71 57 5 1 1 21 11,1875 

Vörösmarty Általános 
Iskola Kápolnásnyék  1 28 0 29 27 2 1 0 5 13,3 

Vörösmarty Általános 
Iskola Pázmánd  1 13 0 14 12 0 0 0 4 10,1 

Vörösmarty Általános 
Iskola Vereb  1 1 2 4 3 0 0 0 1 7,5 

Vörösmarty Iskola 
összesen 3 42 2 47 42 2 1 0 10 10,3 

Sukorói Tagiskola 1 3 0 4   0 0 0 0 6,5 

Zöldliget Általános 
Iskola Velence 3 35 4 42 38 0 1 1 3 9,7 

Kistérség összesen  14 130 19 164 137 7 3 2 34 9,421875 
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II. 4. 2. 9.  Infrastrukturális, tárgyi feltételren dszer: 

Tantermek száma Konyha 

Iskola neve 
Iskola 
épület 

állapota 

Iskola-
épület 

felszerelt-
sége normá

l 

szükség
tantere

m 

csoport
-bont. 

alk. 

Torna
-

terem  

Torna
-

szoba  

Zuhany-
zó 

Könyv
tár 

főz
ő 

melegít
ő 

Ebédl
ő 

Taneszkö
z 

ellátottsá
g 

Taneszköz 
fejlesztések  

Tervezett 
épületfejlesztése

k 

Chernel I. 
Általános 
Iskola Agárd  

jó megfelelő 16 0 4 0 0 1 0 1 0 1 megfelelő Digitális 
tananyagok 

vizesblokk 
felújítás, 

fűtéskorszerűsítés 
Chernel I. 
Általános 
Iskola 
Gárdony  

jó megfelelő 19 0 0 1 0 2 1 0 0 0 megfelelő 
interaktív 

tananyagok 
beszerzése 

nyílászárók 
cseréje 

Chernel I. 
Általános 
Iskola 
Zichyújfalu  

kisebb 
felújításra 

szorul 
megfelelő 8 0 8 0 1 1 1 1 0 1 megfelelő 

nyelvi labor, 
tanulói, 

tanári laptop 

régi épületszárny 
felújítása 

Chernel I. 
Általános 
Iskola 
Pákozd  

kisebb 
felújításra 

szorul 

korszerűe
n és jól 

felszerelt 
12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

korszerűe
n és jól 

felszerelt 

nyelvi labor, 
természettud

terem fejl. 

energetikai 
felújítás 

Vörösmarty 
Általános 
Iskola 
Kápolnásny
ék 

átfogó 
felújításra, 
bővítésre 

szorul 

gyengén 
felszerelt 

16 1 1 1 0 2 1 0 0 1 gyengén 
felszerelt 

nyelvi labor, 
digitális 

tananyagok 
beszerzése 

nyílászárók 
cseréje, 

szigetelés, 
tanterembőv. 

Vörösmarty 
Általános 
Iskola 
Pázmánd  

kisebb 
felújításra 

szorul 
megfelelő 8 0 3 0 0 0 0 0 1 1 megfelelő ___ tornaterem, 

tornaszoba 

Vörösmarty 
Általános 
Iskola Vereb  

jó megfelelő 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 megfelelő ___ ___ 

Sukorói 
Tagiskola  korszerű   3  1  3  0 0   0 0  0  0  1  megfelelő  ___  ___  

Zöldliget 
Általános 
Iskola 
Velence 

korszerű, 
kifogástala

n 

korszerűe
n és jól 

felszerelt 
19 1 8 2 1 4 0 0 1 1 

korszerűe
n és jól 

felszerelt 
____ ____ 
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II. 4. 2. 10. Innováció  

Iskola neve Kistérségi szinten hasznosítható intézményi 
erősség A tkt-ban jelenlegi együttm űködési területek Pedagógiai téren tervezett 

fejlesztések 

Chernel I. Általános 
Iskola Agárd  

nyelvoktatás, sport, természettudományos 
eredmények 

___ ___ 

Chernel I. Általános 
Iskola Gárdony  szakos ellátottság, zeneiskola működtetése 

továbbképzések, sportrendezvények, tanulmányi 
versenyek ___ 

Chernel I. Általános 
Iskola Zichyújfalu  

halmozottan hátrányos helyzetű és SNI tanulók 
integrált oktatása, kooperatív és differenciált 

tanulásszervezés 

pályázati tevékenység, intézményirányítás, diáksport, 
közös rendezvények, pályaválasztási tanácsadás 

IKT eszközök széleskörű 
alkalmazása, tehetséggondozás, 

út a középiskolába 
ösztöndíjprogram 

Chernel I. Általános 
Iskola Pákozd  

jó technikai felszereltség, műfüves pálya, jó 
iskolai közösség 

közös versenyek, tematikus heteken való részvétel 
interaktív tábla használatának 

erősítése 

Vörösmarty Általános 
Iskola Kápolnásnyék  

nyelvoktatás, ECL vizsgaközpont, művészeti 
iskola, tanuszoda 

___ 
testnevelés orientációs csoportok 

indítása, csoportbontások 
bővítése 

Vörösmarty Általános 
Iskola Pázmánd  kompetencia alapú oktatás ___ ____ 

Vörösmarty Általános 
Iskola Vereb  kis létszámú csoportok, integráció ___ 

fejlesztő iskolai osztály indítása 
felső tagozaton 

Sukorói Tagiskola kis létszámú csoportok,német nemzetiségi nyelv 
oktatása   

    

Zöldliget Általános 
Iskola Velence két tanítási nyelvű oktatás logopédia, gyógytestnevelés ___ 

 

 

 



TÁMOP 2.1.5 : A zichyújfalui Fekete István Tagiskola  2006-ban az intézkedés 

kedvezményezettje volt, konzorciumban valósították meg a hátrányos helyzetű tanulók 

integrációját, mely programot azóta is sikeresen folytatják.  

 

HEFOP 3.1.3 és 3.1.3 /B: A pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola 2006-ban és 2009-ben 

pályázott eredményesen a két intézkedésre, melynek eredményeként bevezetésre került a 

kompetencia alapú oktatás és jelentős eszközfejlesztés történt az iskolában.  

 

TÁMOP 3.1.4; TIOP -1.1.1/07 és 09 (2008-2011): a fenntartói pályázatokban részt vett 

intézményeket és a fejlesztési forrásokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Intézmény TIOP -1.1.1/07 TÁMOP 3.1.4 Összesen 

Vörösmarty 
Mihály Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
(Kápolnásnyék) 

TIOP – 1.1.1 09 
9.415.000.- + 
19 568 500 

22.103.502.- 51.087.002.- 

Kempelen Farkas 
Tagiskola  
(Pázmánd) 

320 000.- - 320 000.- 

Verebi Végh János 
Tagiskola (Vereb) 1 886 500.- - 1 886 500.- 

Chernel István 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Kollégium és 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény(Agárd) 

19 915 500.- 22.103.631.- 42.019.131.- 

Gárdonyi 
Tagiskola és 
Kollégium 

10 349 500.- 22.103.586.- 32.453.086.- 

Fekete István 
Tagiskola 
(Zichyújfalu ) 

6 023 500.- - 6 023 500.- 

Nemeskócsag 
Tagiskola(Pákozd) 11 879 500.- 13.260.065.- 25.139.565.- 

Mindösszesen 59.789.500.- 79.570.784 139.360.284.- 
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II. 4. 3. Középiskolai feladatellátás a kistérségben  
 
 
II. 4. 3 . 1. Az ellátás szervezeti formái: 
 

Fenntartó neve Székhelye Irányító szerve Intézmény neve 

VKTKT 
2483 Gárdony, Szabadság 
út 20-22. 

Társulási Tanács  

Chernel István 
Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Kollégium és  Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 

Kápolnásnyék – Pázmánd 
– Vereb Közoktatási 
Intézményi Társulás 

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 
28. 

Kápolnásnyék Község 
Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény  

Fejér Megyei 
Önkormányzat 

8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9. 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlése 

Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 

8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9. 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlése 

Fejér Megyei 
Önkormányzat Óvodája, 
Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája, 
Diákotthona és 
Gyermekotthona 

 
Gimnáziumi képzés a kistérségben Kápolnásnyéken és Agárdon (Gárdony) történik, 

Velencén szakiskolai képzés folyik megyei fenntartásban két helyen.  

A VKTKT fenntartásában működő Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 6 és 5 évfolyamos (nyelvi előkészítő 

5 évfolyam) gimnáziumi képzést biztosítanak.  

Az intézményi fenntartásban működő kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 4 és 5 évfolyamos gimnáziumi 

képzés folyik, az öt évfolyamos forma itt is nyelvi előkészítő osztályt jelent, a 4 évfolyamos 

osztály fele informatikai irányultságú, a másik fele pedig dráma irányultságú.  

Fejér Megye Önkormányzatának fenntartásában két középfokú képzést végző intézmény 

kapott helyet Velencén: A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakképző Iskola és Kollégium és a Speciális Szakiskola.  
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Előbbiben az intézmény nevében is jelzett irányokkal szakiskolai és szakközépiskolai képzés, 

utóbbiban speciális felkészítés folyik: az általános iskola 8. osztályának sikeres befejezése 

után a tanulók   elvégezhetik a 9-10. osztályt, majd továbbtanulhatnak a  speciális szakiskolai 

szakképzéseken. Az itt szerzett szakmunkás-bizonyítványukkal a választott szaknak 

megfelelően varrómunkás, kerti munkás, festõ illetve pék szakképzettségüket igazolhatják. 

A középfokú intézmények számának bővítését Székesfehérvár és Budapest közelsége nem 

teszi egyelőre szükségessé. 

II. 4. 3 . 2. Iskolai férőhelyek, tanulócsoport létszámok, kihasználtsági mutatók 
 

Bejáró 

Iskola neve 
Gyermekek 

száma 
2011/2012 

iskolabusz tömegközlekedés  egyéni  összesen  

Chernel I. Általános Iskola 
Agárd   

158 0 14 12 26 (16 %) 

Vörösmarty Általános 
Iskola Kápolnásnyék  299 27 187 37 

251 (84 
%) 

Kistérség összesen 457 27 201 49 277 

 
Gimnáziumba 457 tanuló jár, ebből 277 bejáró, leginkább kistérségen kívüli iskolákból. Ez az 

összes középiskolás 60,6 %-át teszi ki.  

Évfolyamra járók száma Osztályok száma 

Iskola neve 9. 
(nyelvi 

előkészítő 
évf.) 

10. 11. 12. 13. 
 9. 10. 11. 12. 13. 

Átlagos 
osztály-
létszám  

Chernel I. 
Gimnázium Agárd  

31 47 36 24 20 2 2 2 2 1 17,5 

Vörösmarty 
Gimnázium 
Kápolnásnyék  

73 70 60 62 35 2 2 2 2 1 33,3 

Kistérség 
összesen 104 117 96 86 55 4 4 4 4 2 25,4 

 
 

 Az osztálylétszám 25 fő térségi szinten, ez nem éri el a közoktatási törvényben 

meghatározott 28 fős átlaglétszámot.   

 



Továbbtanulási adatok 
 

Tovább nem tanulók 
száma  Iskola neve 

Tanulók száma 
2010/2011-es 

tanévben 

Sikeres érettségiz ők 
száma 

Egyetemen 
továbbtanulók száma  

Főiskolán 
továbbtanulók száma  

OKJ-s képzésen 
továbbtanulók száma  

 

Chernel I. Gimnázium 
Agárd   38 38 14 (37%) 8 (21%) 12 (31 %) 

 
4 ( 10,5%) 

Vörösmarty 
Gimnázium 

Kápolnásnyék  
56 56 5 (9%) 25 (44%) 20 (36%) 

 
6 (11%) 

Kistérség összesen 94 94 19 (20%) 33 (35%) 32 (34%)  

 
10 (10,6%) 

 
A gimnáziumi képzés eredményességét jelzi a sikeresen érettségit tevők 100 %-os aránya, és a továbbtanulók magas száma ( Chernel 92 %; Vörösmarty 89 % ).  
 

II. 4. 3. 3. Nemzeti etnikai illetve kisebbségi nevelés: 
Nem történik egyik középfokú intézményben sem 

II. 4. 3. 4.   Humánerőforrás:  

Felsőfokú 
végzettséggel 

rendelkez ő 

A 
gazdálkodást 

segítő 

Adminisztrációt 
végző Technikai dolgozók száma  

Iskola neve Vezető 
állásúak  

beosztott 
tanárok  

speciális 
képesítéssel 
rendelkez ők 

Összes 
pedagógus 

száma 

Kötelez ő 
továbbképzésen 

részt vev ő 
pedagógusok 

száma munkatársak 
oktatást 

közvetlenül 
segítők 

más 
munkakörben 
alkalmazottak  

Egy 
pedagógusra 
jutó gyermek  

Chernel I. 
Gimnázium Agárd  

3 21 0 24 18 1 0 0 4 6,6 

Vörösmarty 
Gimnázium 
Kápolnásnyék  

1 16 0 17 0 1 0 0 4 17,5 

Kistérség 
összesen 

4 37 0 41 18 2 0 0 8 11,1 

 

A Chernel székhelyintézményében összesen 3 vezető van (lsd. 53. oldali adatok) 
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II. 4. 3. 5.  Infrastrukturális, tárgyi feltételren dszer: 
 

Tantermek 
száma Konyha 

Iskola neve 
Iskola 
épület 

állapota 

Iskola-
épület 

felszerelt
-sége normá

l 

csoport
-bont. 

alk. 

Számító-
géptere

m 

Torna
-

terem  

Zuhany
-zó 

Könyvtá
r 

főz
ő 

melegít
ő 

Ebédl
ő 

Taneszköz 
ellátottság 

Taneszköz 
fejlesztések 

Tervezett 
épületfejlesztése

k 

Chernel I. 
Gimnázium   
Agárd  

jó megfelelő 8 3 2 0 3 0 1 0 1 megfelelő 

TIOP-
1.1.1(007-1) 

TÁMOP 
3.1.4. 

vizesblokk 
felújítás, fűtés 
korszerűsítés 

Vörösmarty 
Gimnázium  
Kápolnásnyék  

átfogó 
felújításr

a 
bővítésre 

szorul 

gyengén 
felszerelt 

9 2 2 1 4 1 1 0 1 
gyengén 
felszerelt 

nyelvi labor, 
digitális 

tananyagok 
beszerzése 

nyílászárók 
cseréje, 

szigetelés, 
tanterembőv. 

 
 
A Chernel székhelyintézményében összesen 1 konyha és 1 ebédlő van (54. oldali táblázat adatai így pontosak). Az agárdi székhelyintézményben hiányzik a 

könyvtár és a tornaterem. A kápolnásnyéki intézményben jól működő, innovatív (Forrás Tanulóközpont) iskolai könyvtár működik. Az élethosszig tartó tanulás 

egyik eszköze a hatékony információszerzés, felhasználás, ezért lenne fontos iskolai könyvtár (médiatár) kialakítása és működtetése a Chernelben is.   
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II. 4. 3. 6. Tanórán kívüli tevékenységek 

Tanórán kívüli tevékenységek a törvény által biztos ított kereten belül 

Felzárkóztató 
foglalkozás 

Érettségire, felvételire 
felkészít ő fogl. Szakkör Egyéb tehetséggondozó 

fogl. Tömegsport   

Agárd Knyék Agárd Knyék Agárd Knyék Agárd Knyék Agá rd Knyék 

Foglalkozások száma 0 0 9 15 0 1 0 0 1 8 

Foglalkozások 
megnevezése, óraszáma 0 0 10 

angol, német, 
olasz, 

magyar, tört. 
matem. 

földrajz, inf. 
biológ. 

0 Énekkar 2 óra 0 0 1 
tömegsport 8 

óra 

 
II. 4. 3. 7. Versenyeredmények 

  
Intézményi szinten % Megyei szinten Régiós szinten Országos szinten 

  
Agárd Knyék Agárd Knyék Agárd Knyék Agárd Knyék 

Résztvev ő tanulók aránya 7,2 52 1,3 28 _ _ 1 fő 6% 

  1-3. helyezést elértek  1-6. helyezést elértek  1-1 0. helyezést elértek  1-20. helyezést elértek  

  Agárd Knyék Agárd Knyék Agárd Knyék Agárd Knyék 

OKTV _ 2% _ _ _ _ 1 fő _ 

OSZTV _ _ _ _ _ _ _ _ 

Egyéb _ 23% _ 16% _ _ _ 6% 
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II. 4. 4. Az alapfokú művészetoktatás  
 

Velence Gárdony Kápolnásnyék 

Művészeti ágak, tanszakok 

Művészeti 
csoportok száma Tanulók száma Művészeti 

csoportok száma Tanulók száma Művészeti 
csoportok száma Tanulók száma 

Képző és iparm űvészeti ág             

grafika 3 41 0 0 0 0 

Zeneművészeti ág             

szolfézs 4 73 0 0 0 0 

ütő 1 8 0 0 0 0 

furulya 1 8 0 0 0 9 

zongora 3 25 2 28 0 37 

1 14 1 16 0 30 
gitár                                      

jazz basszusgitár 
0 0 0 6 0 0 

Táncművészeti ág             

társastánc 0 0 0 0 6 67 

Színművészet-bábm űvészet             

színjáték 0 0 0 0 2 36 



A kistérség területén 3 helyen történik művészeti alapoktatás: A Chernel István Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium és  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gárdonyi 

Tagiskolájában (zeneművészeti képzés); a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelyén (zene-és 

táncművészet) és a velencei Zöldliget Általános Iskolában. Velencén a bodajki Hang-Szín-

Tér Művészeti Iskola telephelyeként valósul meg a képző-és iparművészeti illetve a 

zeneművészeti képzés.  A térség mindhárom képzési helyszínén kiválóra minősített a 

feladatot ellátó alapfokú művészetoktatási intézmény.  

II. 4. 5. Diákotthon és kollégiumi ellátás 
 
A kistérség területén a két megyei fenntartású intézményben biztosítanak lehetőséget a 

lakóhelyen kívüli elhelyezésre:a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégiumban és a   Fejér Megyei Önkormányzat 

Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthonában. 

A VKTKT által fenntartott Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gárdonyi Tagiskolájában a 2011/12-es tanévtől a 

kollégiumi elhelyezés lehetősége sem biztosított.  

II. 4. 6. Pedagógiai szak-és szakmai szolgáltatások  
 
A szakszolgálati feladatok közül a gárdonyi kistérségben élő gyermekek számára a nevelési 

tanácsadást a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának intézményegységeként 

működő Gárdonyi Nevelési Tanácsadó biztosítja. 

 A 2006. január elsejével a VKTKT saját intézményként megalapította a Velencei-tó 

Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot (VEPSZ), amely felvállalja a kistérség 

fenntartásában működő közoktatási intézmények logopédiai és gyógytestnevelési 

feladatainak ellátását úgy, hogy valamennyi településen kialakít egy kezelőhelyiséget, hogy 

helyben, a gyermek utaztatása nélkül biztosíthassák a megfelelő ellátást. A sajátos nevelési 

igényű (SNI) gyermekek / tanulók szakvélemény szerinti ellátását is biztosítja a VEPSZ 

külön, az intézményekkel kötött szerződés alapján. A gyógytestnevelési feladatokat a 

költségvetési törvényben biztosított normatíva terhére látja el az intézmény, a logopédiai 

feladatokhoz ellátásához ezen felül önkormányzati hozzájárulás is szükséges, melynek 

mértékét minden költségvetési évben a VKTKT a költségvetést elfogadó határozatában 

állapítja meg és fogadja el.  
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A VEPSZ 2009.07.01 és 2011.03.31 között megvalósítója volt a TÁMOP-3.1.6 projektnek, 

melynek eredményeként egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként (EGYMI ) 

működik 2011.01.01-től. neve Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani 

Szolgáltató Intézményre változott, alaptevékenysége pedig bővült a szakszolgáltatások közül 

a fejlesztő felkészítéssel, illetve kiegészült szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás, 

pedagógusok képzése, továbbképzése és önképzésnek segítése, szervezése). Mindezen 

változásokat az intézmény alapító okirata is tartalmazza. 

Az Adonyi Kistérség részére 2009. október 1-től külön megállapodásban rögzítettek szerint 

logopédiai és gyógytestnevelési szakszolgálati feladat ellátását vállalta fel a VEPSZ, a 

költségeket a VTKTKT - hoz hasonló elvek és szerkezet szerint az Adonyi Kistérség fedezi. 

2011. november hónaptól – szintén megállapodás keretében – a VEPSZ biztosítja a Szent 

László Völgye Kistérségi Társulás számára is a szakszolgálati feladatok közül a logopédiát és 

az SNI - s gyerekek ellátását.  

Ellátott szakszolgálati feladatok, bázishelyek 
 
A szakszolgálat ellátásának módja az adonyi kistérségben: 
önállóan: Velence bázishelyen igen Nem 
……………………..………..…… településsel együtt igen Nem 
szolgáltatás vásárlásával igen Nem 
 
A vállalt ellátási területek a tv. 34.§-a szerint 
34. § a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás; 

igen Nem 

34. § b) fejleszt ő felkészítés; igen  nem 

34. § c) tanulási képességet vizsgáló szakért ői és 
rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos 
szakért ői és rehabilitációs tevékenység; 

igen nem 

34. § d) nevelési tanácsadás; igen nem 

34. § e) logopédiai ellátás; igen  nem 

34. § f) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ; igen  nem 

34. § g) konduktív pedagógiai ellátás; igen nem 

34. § h) gyógytestnevelés igen  nem 

 

Ellátottak száma a 2010/2011. tanévben 

34. § a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejleszt és és 
gondozás; 

0 fő 

34. § b) fejleszt ő felkészítés; 0 fő 

34. § c) tanulási képességet vizsgáló szakért ői és 
rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos 
szakért ői és rehabilitációs tevékenység; 

 

-- 
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34. § d) nevelési tanácsadás; -- 

34. § e) logopédiai ellátás; 163 fő 

34. § f) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ; 0 fő 

34. § g) konduktív pedagógiai ellátás; -- 

34. § h) gyógytestnevelés 427 fő 

 

Ellátásra szorulók száma jelenleg 

 igény a 
pedagógusok 
javaslata, szülők 
igényei alapján 

szakvélemény, 
egyszeri tanácsadás 
szakember 
vizsgálata alapján  

ebből ellátható 
(terápiásan) 

ellátása nem 
megoldható 

34. § a) 
gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai 
fejlesztés és 
gondozás; 

0 0 0 0 

34. § b) fejleszt ő 
felkészítés; 

0 0 0 0 

34. § c) tanulási 
képességet 
vizsgáló szakért ői 
és rehabilitációs 
tevékenység, 
továbbá az 
országos szakért ői 
és rehabilitációs 
tevékenység; 

-- -- -- -- 

34. § d) nevelési 
tanácsadás; 

-- -- -- -- 

34. § e) logopédiai 
ellátás; 

183 fő 

heti 1 alkalom 
helyett heti 2 órára 
van igény a 
pedagógusok és a 
szülők részéről 

 

 

nincs 

 

 

-- 

 

 

-- 

34. § f) 
továbbtanulási, 
pályaválasztási 
tanácsadás; 

 

 

0 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

34. § g) konduktív 
pedagógiai ellátás; 

-- -- -- -- 

34. § h) 
gyógytestnevelés 

 

335 fő 

  

-- 

 

-- 
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Humáner őforrás 

 A kistérségben élő, dolgozó 
szakemberek száma (fő) 

Az ellátatlan igények függvényében a 
szükséges szakszolgálati 
létszámfejlesztés (fő) 

logopédus 4 0 

gyógypedagógus 1 0 

pszichológus 0 0 

egyéb: gyógytestnevelő 3 0 

 

Az ellátást helyben (intézményben) vagy utazó szakemberrel célszerű megoldani 

helyben: igen Nem 

utazó gyógypedagógussal: igen  Nem 

 

Infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer 

 

Az ellátás hely- és eszközigényeinek biztosítása 

Az ellátások eszközigénye: 90 %-ban biztosított 

Az ellátások helyiségigénye: 90 %-ban biztosított 

Az épületállomány mennyiben 
felel meg a szakszerűség 
követelményeinek: 

1 2 3 4
 5 

1–5-ig terjedő skálán jelölje a 
megfelelő számmal 

 

A kistérség tervei 

A kistérség tervezi-e 
szakszolgálati ellátás 
szervezését? 

igen  nem 

Amennyiben tervezi és nem elég 
a működési támogatás, tud-e, 
akar-e további összeget 
ráfordítani? 

igen nem 

Megjegyzés, egyéb információ:  

 

Ellátott szakszolgálati feladatok, bázishelyek 

 

A szakszolgálat ellátásának módja a gárdonyi kistérségben: 

önállóan: Velence bázishelyen igen  Nem 

……………………..………..…… településsel együtt igen Nem 

szolgáltatás vásárlásával igen Nem 
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A vállalt ellátási területek a tv. 34.§-a szerint 

34. § a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás; 

igen  nem 

34. § b) fejleszt ő felkészítés; igen  nem 

34. § c) tanulási képességet vizsgáló szakért ői és 
rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos 
szakért ői és rehabilitációs tevékenység; 

igen nem 

34. § d) nevelési tanácsadás; igen nem 

34. § e) logopédiai ellátás; igen  nem 

34. § f) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ; igen  nem 

34. § g) konduktív pedagógiai ellátás; igen nem 

34. § h) gyógytestnevelés igen  nem 

 

Ellátottak száma a 2010/2011. tanévben 

34. § a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejleszt és és 
gondozás; 

0 fő 

34. § b) fejleszt ő felkészítés; 0 fő 

34. § c) tanulási képességet vizsgáló szakért ői és 
rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos 
szakért ői és rehabilitációs tevékenység; 

 

-- 

34. § d) nevelési tanácsadás; -- 

34. § e) logopédiai ellátás; 213 fő 

34. § f) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ; 188 fő 

34. § g) konduktív pedagógiai ellátás; -- 

34. § h) gyógytestnevelés 412 fő 

 

Ellátásra szorulók száma jelenleg 

 igény a 
pedagógusok 
javaslata, szülők 
igényei alapján 

szakvélemény, 
egyszeri tanácsadás 
szakember 
vizsgálata alapján  

ebből ellátható 
(terápiásan) 

ellátása nem 
megoldható 

34. § a) 
gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai 
fejlesztés és 
gondozás; 

0 0 0 0 

34. § b) fejleszt ő 
felkészítés; 

0 0 0 0 



VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv  
2011. felülvizsgálat 

 66 
 

Ellátásra szorulók száma jelenleg 

 igény a 
pedagógusok 
javaslata, szülők 
igényei alapján 

szakvélemény, 
egyszeri tanácsadás 
szakember 
vizsgálata alapján  

ebből ellátható 
(terápiásan) 

ellátása nem 
megoldható 

34. § c) tanulási 
képességet 
vizsgáló szakért ői 
és rehabilitációs 
tevékenység, 
továbbá az 
országos szakért ői 
és rehabilitációs 
tevékenység; 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

-- 

34. § d) nevelési 
tanácsadás; 

-- -- -- -- 

34. § e) logopédiai 
ellátás; 

223 fő 

heti 1 alkalom 
helyett heti 2 órára 
van igény a 
pedagógusok és a 
szülők részéről  

 

 

nincs 

 

 

-- 

 

 

-- 

34. § f) 
továbbtanulási, 
pályaválasztási 
tanácsadás; 

 

 

188 fő 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

34. § g) konduktív 
pedagógiai ellátás; 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

34. § h) 
gyógytestnevelés 

 

445 fő 

 

 

 

-- 

 

-- 

 

Humáner őforrás 

 A kistérségben élő, dolgozó 
szakemberek száma (fő) 

Az ellátatlan igények függvényében a 
szükséges szakszolgálati 
létszámfejlesztés (fő) 

logopédus 9 0 

gyógypedagógus 4 0 

pszichológus 0 0 

egyéb: gyógytestnevelő 8 0 

 

Az ellátást helyben (intézményben) vagy utazó szakemberrel célszerű megoldani 

helyben: igen Nem 

utazó gyógypedagógussal: igen  Nem 
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Infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer 

 

Az ellátás hely- és eszközigényeinek biztosítása 

Az ellátások eszközigénye: 90 %-ban biztosított 

Az ellátások helyiségigénye: 90 %-ban biztosított 

Az épületállomány mennyiben 
felel meg a szakszerűség 
követelményeinek: 

1 2 3 4
 5 

1–5-ig terjedő skálán jelölje a 
megfelelő számmal 

 

A kistérség tervei 

A kistérség tervezi-e 
szakszolgálati ellátás 
szervezését? 

igen  nem 

Amennyiben tervezi és nem elég 
a működési támogatás, tud-e, 
akar-e további összeget 
ráfordítani? 

igen nem 

Megjegyzés, egyéb információ:  

 

 II. 4. 7.  Felnőttoktatás-és képzés 
A kistérségben két helyen készítik fel a 8 osztályt végzetteket érettségi megszerzésére 

intézményesített formában esti munkarend szerinti képzés keretében: 

A megyei fenntartású Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakképző Iskola és Kollégiumban 2011. szeptemberében indul a 3 (szakmunkás 

bizonyítvánnyal rendelkezők) illetve 4 éves (8 osztályos általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők) érettségire felkészítő osztály;  a kápolnásnyéki Vörösmarty ad helyet a 

szabadszállási központú Kun László Középiskola és Szakiskola kápolnásnyéki 

tagintézményének, ahol az érettségire való felkészítés mellett érettségire alapozott esti 

munkarend szerinti szakközépiskolai képzést is indítanak  felnőttek részére. 

II. 4. 8. Helyettesítési rendszer 
A kistérség közoktatási intézményeiben az azonos fenntartó alá tartozó intézmények között 

nincs kidolgozott és elfogadott állandó helyettesítési rendszer. 
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II. 4. 9. Iskolabusz hálózat 
A VKTKT a fenntartásában működő intézményekben – igény híján - nem biztosít iskolabusz 

szolgáltatást.  

A Vereb – Pázmánd - Kápolnásnyék vonalon biztosított ez a szolgáltatás.  A szolgáltatóval 

közvetlenül a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI  áll szerződésben. A 

leigényelhető állami normatíva nem nyújt fedezetet az ellátásra, ezért önkormányzati 

hozzájárulásra is szükség, amelyet Kápolnásnyék Község Önkormányzata biztosít. 

II. 5. Együttműködés a közoktatási feladatok ellátásában:  
 
A közoktatás mint nevelési-oktatási, képzési közszolgáltatás megszervezésekor a következő 
prioritásoknak kell érvényesülni: 
 

• Az együttműködés a kistérség településein élők számára tegye elérhetővé a 
minőségi közoktatási szolgáltatásokat, mérséklődjenek az egyenlőtlenségek; 

• Térségi tanulmányi, kulturális és sportversenyek rendszerbe foglalt szervezésével a 
tehetséggondozást szolgálja; 

• A kistérségben folyamatosan szervezett továbbképzések, tanfolyamok szolgálják a 
pedagógusok, egyéb szakdolgozók felkészítését a közoktatási feladatok minél magasabb 
színvonalú ellátása érdekében; 

• Kiemelt feladat legyen az EU csatlakozásból adódó feladatokra való felkészítés (pl. 
kistérségi pályázatírás), az erőforrások fejlesztését uniós pályázati források kiaknázásával is 
segíteni kell; 

• Segítse a települések tanügy-igazgatási tevékenységének törvényes, hatékony 
végzését; 

• Tegye hatékonyabbá, gazdaságosabbá a közoktatási feladatok végzését a 
közoktatási szolgáltatások színvonala gazdaságossági szempontok érvényesítésével lényeges 
helyi többletforrás nélkül javuljon; 

• A kistérségi együttműködésben megoldott feladatok legyenek összhangban a 
települési és megyei fejlesztési tervekkel. 

II. 6.  A helyzetelemzés összegzése SWOT analízissel  
A kistérségi stratégiai terv kidolgozása szempontjából fontos, hogy összegezzük azokat az 
elemeket, melyet erősíteni és a veszélyeket, amelyeket  lehetőség szerint elkerülni kell. 
 

Erősségek 
 

- a kistérség települései közötti 
kialakult kapcsolat, mely 
hosszú múltra tekint vissza 

- elkötelezett képviselő 
testületek a közoktatás 
hatékonyabb és magasabb 
színvonalú ellátása iránt 

- szakmai szolgáltatások 

Gyengeségek 
 

- forráshiányos 
önkormányzatok 
intézményfenntartói 
nehézségei 

- finanszírozási nehézségek 
- fejlesztési lehetőségek 

kihasználásának 
korlátozottsága önerő 
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szorgalmazása 
- megfelelő és jól képzett 

szakemberek alkalmazása 
- szakszolgálati feladatellátás 

az igények helyben való 
kielégítésének biztosítása 
(logopédia, gyógytestnevelés, 
SNI, BTM, IPR) 

- fejlesztési elképzelések 
megvalósítása 

- összefogás az intézmények 
működtethetősége érdekében 

- innovációs készség az 
intézményekben 

 

biztosítása szempontjából 
- alacsony gyermek- és 

tanulólétszám néhány helyen 
 

Lehetőségek 
 

- optimális közoktatási 
társulások létrehozása 

- egységesebb szakmai 
színvonal megteremtése 

- térségi problémák közös, 
mindenki számára előnyös 
megoldása 

- közoktatási szolgáltatás 
minőségjavulása 

- hátrányosabb helyzetű 
települések felzárkóztatása 

- pályázati lehetőségek 
felkutatása és továbbítása az 
intézményekhez 

- egymás intézményének 
megismerése 

- problémák feltárása és közös 
megoldása 

 

Veszélyek 
 

- központi jogszabályi háttér 
kiszámíthatatlansága 

- központi finanszírozás 
kiszámíthatatlansága 

- működtetés veszélybe 
kerülése 

- forráshiány miatti fejlesztések 
elmaradása 

- fenntartók és intézmények 
közötti érdekkülönbségek 
kialakulása 

- együttműködési hajlandóság 
hiánya miatt hibalehetőségek 
kialakulása 

- kistelepülési iskolák bezárása 
- az iskola bezárások miatt a 

települések elnéptelenedése 

 
III. Közoktatási feladatellátás terén megfogalmazott szervezési és fejlesztési célok a 
kistérségben – intézkedési terv 
 
A Velencei-tó Környéki Többcélú Társulása fejlesztési céljainak meghatározásánál 

figyelembe kívánja venni az intézkedési terv jogi háttereit, ezek alapján a következő 

fejlesztési célokat határozza meg: 

- A jelenleginél hatékonyabban és gazdaságosabban működő közoktatási intézményrendszer 

kialakításának elősegítése a kistérségben. Az óvodai feladatellátás, illetve az általános iskolai 

nevelés-oktatás egyes szakaszainak, részterületeinek megőrzése a gyermekek, tanulók 

lakóhelyén. 
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- Az intézményhálózat lehetséges szerkezeti módosításainál olyan megoldások keresése, 

amelyek az eddigi feladatellátásnál előnyösebb feltételeket várhatóan jobb eredményeket 

biztosítanak az érintett gyermekek, diákok részére. 

- A kistérségek közoktatási intézmények szakmai színvonalának megtartatása, lehetőség 

szerinti növelése érdekében az intézményi szintű innovációk támogatása, a sikeres gyakorlat 

elterjedésének segítése. 

- A kistérségek közoktatási intézményeiben a nevelő, oktató munka minőségének javítása, az 

egyes iskolák között szakmai eltérések mérséklése, az esélyteremtő pedagógiai munka, a 

sokszínű képzési kínálat elősegítése. 

- A közoktatási intézmények működési feltételeinek javítása. A tárgyi fejlesztésekhez a 

források megkeresése. A meglévő épületek szabványnormáinak, állagának felmérése, 

karbantartásuk ütemezése. 

- A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása, a humán erőforrás jelenleginél 

hatékonyabb kihasználásának szorgalmazása. 

- Pedagógus helyettesítési rendszer kialakítása. 

- A helyi sajátosságokra épülő pedagógiai szakmai szolgáltatások reális igények 

kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtése.  

- A kistérségi közoktatási együttműködés szakmai előnyeire való támaszkodás. Az 

együttműködés során a partnerség elvének érvényesítése, a kölcsönös előnyök, a működő 

mikro-társulások közötti célszerű feladatmegosztás alapján. 

- Az EU-s pályázatok révén megvalósítható projektek menedzselése 

- A kitűzött fejlesztési célok megvalósításában a kistérség egyes településeinek szerepe a 

jelenlegi oktatási gyakorlat és a kistérség eddigi tevékenysége által végzett intézkedések 

alapján jelölhető meg. A települések szerepvállalása a térségi feladatok megvalósításában 

folyamatosan bővül. 

- A közoktatás minőségének javítása érdekében a többcélú kistérségi társulás keresi az 

együttműködés lehetőségeit mindazon szervezetekkel, amelyek a hatékonysághoz 

hozzájárulhatnak. 

- A közoktatási-feladatellátás hatékonyságának eredményességének egyik kulcseleme a 

kialakítandó együttműködések, partnerségi megállapodások előkészítése, kidolgozása. 
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III. 1. Óvodai neveléssel összefüggő feladatok 
- Épületek szabványnormáinak, állagának felmérése, karbantartása, az óvodai udvarok 

használhatóságának elősegítése, Európai Unió által elfogadott játszópark kialakítása. 

- Uniós és hazai pályázati lehetőségek kihasználása 

- A magas gyermeklétszám miatt férőhelyek bővítése 

- A jogszabályban meghatározott életkor és szociális helyzetnek való óvodáztatás 

feltételeinek teljes körű biztosítása  

- Igényekhez igazodó színvonalas ellátás biztosítása. 

III. 2. Általános iskolai neveléssel összefüggő feladatok 
- Minden iskola önkormányzati fenntartású, a tankötelezettség teljesítéséhez a megfelelő 

iskolai kapacitás rendelkezésre áll. Mivel az iskolások száma csökkenő tendenciát mutat, az  

iskolahálózat bővítésére nincs szükség. 

- Tárgyi feltételek szempontjából az iskolák infrastruktúrája a feladatellátási helyek 

többségén megfelel a jogszabályi előírásoknak és a kor követelményeinek. Energetikai 

korszerűsítés a legtöbb feladatellátási helyen megoldandó feladat.  

- A tárgyi, infrastrukturális hiányosságok pótlása  

- Szakemberek képzése, költségtakarékos működtetés megtervezése olyan módon, hogy a 

feladatellátás színvonala ne csökkenjen. 

- Települések együttműködésének elősegítése, a hatékonyabb ellátás érdekében.  

III. 3. Középfokú oktatás 
- Folyamatos együttműködés a kistérségben működő középiskolákkal. 

- Képzési, szakképzési kínálat egyeztetése. 

III. 4. Alapfokú m űvészetoktatás  
A már meglévő kínálat megtartása, igény szerinti bővítése  

III. 5. Szakszolgálati feladatellátás  
A meglévő korszerű, innovatív és a helyben történő feladatellátást biztosító intézmény 

fejlesztése.  

III. 6. Ütemezés 
Rövidtávú tervek: a meglévő iskolák működőképességének megtartása, ennek érdekében új 

szolgáltatások bevezetése, meglévők korszerűsítése.  

Várható eredmények: a kistérség önkormányzatai elsősorban helyben tudják ellátni a 

közoktatási feladatokat. 
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Határid ő: folyamatos 

Középtávú tervek: a fenntartó számára kielégítő és finanszírozható intézményhálózat 

működtetése, a követelményrendszerhez igazodó magas, a szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel 

hozzáférhető oktatás megvalósítása. 

Várható eredmények: a létszámproblémákból adódó veszteségek miatt a forráshiányos 

önkormányzatok kiadásai csökkennek, az ellátások és osztálylétszámok optimalizálódnak. 

Határid ő: folyamatos 

Hosszú távú tervek: a jogszabályi környezethez illeszkedő közoktatási intézményhálózat 

kialakítása a helyi erősségek megtartásával. 

Várható eredmények: vélhetően költségtakarékosabb intézményfenntartás, 

a működő intézményekben magasabb színvonalú oktatás valósulhat meg. 

Határidő: 2015 – ig 

IV. Összegzés 
 
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás egyik legfontosabb alapelve a kistérségi 

feladatellátás megszervezése. A magyar önkormányzati rendszer sajátossága, hogy számos 

alacsony létszámú, gazdaságilag kis teljesítőképességű önkormányzattal rendelkezik, melyek 

nagyfokú önállósággal bírnak. A települések egy része a differenciálatlan hatáskörtelepítés 

következtében nem képes hatékonyan, megfelelő szakmai színvonalon biztosítani a 

közszolgáltatások nagy részét. Az Intézkedési Tervben többször történt utalás arra 

vonatkozóan, hogy az önkormányzatok közoktatással összefüggő feladataikat célszerűbb és 

hatékonyabb közösen ellátni egy adott térségben, agglomerációban. 

A gárdonyi kistérségben működő iskolák fenntartói folyamatosan keresik a lehetőségét annak 

érdekében, hogy a településükön lévő intézmények működőképessége megmaradjon. 

A közoktatási feladat-ellátás hatékonyságának, eredményességének egyik kulcseleme a 

partnerségi megállapodások kidolgozása. A megerősödő, szorosabbá váló együttműködés 

lehetővé teszi a szolgáltatások egyenlőbb hozzáférését, bővülését. 

 Az együttműködés legalapvetőbb követelménye, hogy az érintettek teljes mértékben 

azonosulni tudjanak a célokkal, ezeket vállalva kezdjék el a közös munkát. 
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V. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terve 

V. 1.  Törvényi háttér  
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 35. §-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő 

hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok 

esélyegyenlőségét elősegítő célokat. A társulási esélyegyenlőségi program tartalmazza 

különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzatok által ellátott feladatokkal 

kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

Az esélyegyenlőségi törvény értelmében 2010. május 1-től minden helyi önkormányzatnak, 

valamint többcélú kistérségi társulásnak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal kell 

rendelkeznie. 

Az esélyegyenlőségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat, valamint a 

többcélú kistérségi társulás bármely hazai vagy európai uniós támogatásban részesülhessen. 

Ez a rendelkezés a 2010. július 23-án életbe lépett 2010. évi LXXVII. törvénymódosítás 

értelmében csak a 2011. december 31-ét követően meghirdetett pályázatok esetében kötelező.  

Az esélyegyenlőségi program a településen/társulásban feltárt esélyegyenlőségi problémákra, 

és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. 

A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény  105. §-a értelmében írandó társulási 

közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv feladata és célja a közoktatás terén 

megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítása. Ez a dokumentum részét képezi a települési/ 

társulási esélyegyenlőségi programnak. 

Horizontálisan érvényesítendő szempont ezért a közoktatás-fejlesztésben, az esélyegyenlőség 

és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében 

különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása 

esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben érintett településen (illetve adott esetben a 

fenntartói, kistérségi, mikrotérségi, stb. társulásban), annak közoktatási intézményeiben. 

Kiemelten fontos az érintett intézmény, intézmények oktatásszervezési gyakorlatának 

áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak 

vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen (illetve adott esetben a fenntartói-, kistérségi 

mikrotérségi-, stb. társulásban) a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. 
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Amennyiben a vizsgált esélyegyenlőségi területen az érintett településen (illetve adott 

esetben a fenntartói-, kistérségi-, mikrotérségi-, stb. társulásban), vagy intézményben 

hiányosságok vannak (melyek az esetek többségében az egyenlőbánásmód törvényt sértő 

gyakorlat folytatását, illetve törvénysértő állapotok fenntartásában való közreműködést 

jelentenek), az intézmény, illetve fenntartója megfelelő korrekciós eljárásokat, 

beavatkozásokat tervez.  

Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint 

esélyegyenlőségi alapfeltételnek mind a településen működő, azonos típusú intézmények, 

mind azok tagiskolái, feladat- ellátási helyei között, mind az intézményeken belül, az azonos 

évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie kell: a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya közötti különbség legfeljebb 25% lehet. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának  

elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, 

szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, 

javítják iskolai sikerességüket. 

Jogszabályi háttér: 

� 2003. évi CXXV. törvény - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

�       2010. évi LXXVII. törvény - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról 

� 1993. évi LXXIX. törvény - A közoktatásról 

� 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 

� 2/2005. (III. 01.) OM rendelet - A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének 
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

V. 2.  A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja 
 
Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásának alapelvei: 

- Igazságosság (fairness), amely annak biztosítását jelenti, hogy a személyes és 

társadalmi körülmények ne jelentsenek akadályt az oktatási lehetőségek 

kihasználásában. 

- Befogadás (inclusion), amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás 

alapvető szintje. (pl. hogy mindenki képes legyen olvasni, írni, egyszerű számításokat 

elvégezni.) 
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Ennek keretében 

- valamennyi gyermek a fejlettségének, képességeinek megfelelő nevelést, oktatást a 

lehető legmagasabb színvonalon kapja meg 

- a társulás közoktatási intézményei lehetőségeikhez mérten biztosítsák az 

esélyegyenlőséget valamennyi gyermek számára. 

- a társulás biztosítsa a magas színvonalú oktatáshoz, az esélyegyenlőség 

megvalósításához szükséges szakmai (személyi és tárgyi) feltételeket és pénzügyi 

erőforrásokat  

Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapvető céljai:  

- A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a település 

közoktatási intézményeiben. 

- Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése. 

- Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési 

folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a 

meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet. 

- A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi 

integráció támogatása. 

- A fenntartói és intézményi minőségirányítási programok működtetése az 

esélyegyenlőség magvalósulását is szolgálja 

V. 3. Összefüggés a 2007. december 4-én elfogadott Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel 

V. 3. 1. Szervezeti változás 
Óvoda - Sukoró, Pákozd, Pázmánd: Sukorón 2007 szeptembere óta intézményi társulás 

formájában működött három település - Pákozd, Pázmánd, és Sukoró- óvodája Nyitnikék 

Óvoda néven.  2009. szeptember 01. óta szintén intézményi fenntartásban működik a zámolyi 

Mesevár Óvoda Sukorói tagóvodája, Zámoly Község gesztorságával.  

Általános iskola - Pákozd: A VKTKT 2007. augusztus 1-től lett iskolafenntartó, akkor 7 

feladatellátási helyen (Agárd, Gárdony, Zichyújfalu, Pákozd, Kápolnásnyék, Pázmánd, 

Vereb) 3 pólusban folyt nevelés-oktatás. 2009. június 30-án a Nemeskócsag Általános Iskola 

önállósága megszűnt, az intézmény 2009. július 01-től a Chernel István Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként 

működik, Nemeskócsag Tagiskola néven.  
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Általános iskola - Sukoró: Sukoró Község Önkormányzata intézményfenntartóként 2007. 

09.01 és 2009. augusztus 30. között a Zámolyi Önkormányzattal kötött intézményfenntartói  

társulást, majd 2009. 09. 01-től Székesfehérvár MJV - sal társult az általános iskolai feladat 

ellátására. 

Általános-és középiskola - Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb: A Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója 2011. 

július 01-től a Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás lett. 

Sukoró Község Önkormányzata intézményfenntartóként 2008. 09. 01-től társult 

feladatellátásra Székesfehérvár MJV - sal. 

V. 3. 2.  A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 
 

 Esélyegyenl őségi terület 

 

Feltárt probléma 

 

(kiinduló érték, állapot leírása) 

Szükséges 
beavatkozás 

A társulásban élők számára 
elérhető közszolgáltatások 
vizsgálata  

A társulásban élők számára 
biztosítottak az 
esélyegyenlőség szempontjából 
legfontosabb közszolgáltatások. 
Családok átmeneti otthona, 
illetve bölcsőde önkormányzati 
fenntartásban egyik településen 
sem működik. 

Működő családi 
napközikkel (Velence, 
Pákozd, Pázmánd)    és 
magánbölcsődékkel ( 
Gárdony) biztosítani a 
feladatellátást. 

A társulásban élő 3-18 éves 
korosztály alapfokú közoktatási 
ellátása feltételeinek 
vizsgálata:  

- biztosított-e a hhh gyermekek 
teljes körű óvodáztatása 

 

- biztosított-e a társulásban élő 
valamennyi 3-18 éves gyermek 
közoktatási ellátása 

A társulásban férőhelyhiány 
miatt nem utasítottak el hhh 
gyermeket. 

 

    a társulásban élő 3-18 éves         
korosztály közoktatási ellátása 
biztosított. 

 

- nyilatkoztatás, van-e 
hhh az óvodai ellátásban 
nem részesülő 
gyermekek között 

A településen élő óvodás és 
iskolás korosztályban a sajátos 
nevelési igényűvé minősített 
gyermekek aránya és ellátási 
feltételeik 

A társulás minden településén 
alacsony a sajátos nevelési 
igényűvé minősített gyermekek/ 
tanulók aránya. A gyermekek 
integrált oktatásához 
szükséges személyi és tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

Komplex beavatkozás 
tervezése nem 
szükséges, a szükséges  
prevenció és fejlesztés 
személyi és tárgyi 
feltételei adottak. 

A tanulói összetételre, a 
halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók 
kiegyenlítettségére vonatkozó 
adatok vizsgálata 

Az intézmények nem folytatnak 
szegregáló gyakorlatot, az 
egyes óvodai csoportok, illetve 
iskolai osztályok között a hhh 
gyermekek aránya kiegyenlített 

Beavatkozás tervezése 
nem szükséges 



VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv  
2011. felülvizsgálat 

 77 
 

Az oktatás eredményességére 
vonatkozó adatok vizsgálata 

- a hhh gyermekek eredményes 
oktatásának biztosítása  

 

- a társulás intézményeiben az 
oktatás hatékonyságának 
egymáshoz viszonyított 
mutatói 

 

 

- a hhh gyermekek 
kompetenciamérésének 
eredményei nem ismertek egyik 
intézményben sem 

- a hhh gyermekek 
lemorzsolódásának aránya nem 
releváns  

- a hhh gyermekek 
továbbtanulási mutatóik nem 
teljes körűen beazonosítottak 

 

- a szükséges az  adatok 
feltárása, szükség esetén 
beavatkozások tervezése 

 

- okok feltárása, 
cselekvési terv 
kidolgozása, 
kompetencia-alapú 
oktatás kiterjesztése  

Az oktatás nevelés 
feltételeinek vizsgálata a 
társulás tagintézményeiben 

A tagintézményekben 
rendelkezésre állnak a hhh 
gyermekek/tanulók  
eredményes oktatásának 
alapvető feltételei. 

IPR bevezetése a zizchyújfalui 
Fekete István  Tagiskolában 
megtörtént  

 

A zizchyújfalui Fekete 
István Tagiskola 
tagintézmény sikeresen 
pályázott az IPR 
bevezetésére.  A 
létszámok nem teszik 
szükségessé a hhh 
tanulókkal való 
foglalkozás 
módszertanának 
meghonosítását más 
intézményben. 

V. 3. 3. Csomópontok 
 

Tématerület Aktorok 

A HHH gyerekek és tanulók megtalálása, 
bevonása a szolgáltatásokba.  
 
 

Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos) 
Szociális szektor (CSSK, GYEJÓ) 
Civilek, Óvodák, iskolák 
 

Beóvodáztatás   Az óvodába be nem íratott  
HHH gyermekek beazonosítása és 
megkeresése. Szülők meggyőzése. 
 

Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos) 
Szociális szektor (Családs, GYEJÓ) 
Civilek, Óvodák 

Továbbtanulás Általános iskola, partner középiskolák, 
pályaorientáció megvalósításában 
közreműködő egyéb partnerek (pl. munkaügyi 
központ, pályaválasztási tanácsadó 
munkatársai), mobilitási támogatást biztosító 
önkormányzat 

Tanórán kívüli iskolai sikerességet segítő 
programokon való HHH tanulói részvétel. 

Befogadó intézmények 

 



V. 3. 4. Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól 
 
V. 3. 4. 1. Óvoda létszámok 2009 

SNI gyerekek száma (HH/HHH) 

Óvoda neve 
Gyermekek 

száma     
2009 

HH 
gyerekek 

száma 

HH 
gyerekek 
aránya %  

HHH 
gyerekek 

száma 

HHH 
gyerekek 
aránya %  

gyógypedagógiai 
csoportban integráltan összesen 

SNI 
gyerekek 
aránya % 

Gárdonyi Óvoda 
Agárd  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Gárdonyi Óvoda 
Gárdony  295 41 13,90% 3 1,02% 0 0 0 0,00% 

Gárdonyi Óvoda 
Dinnyés  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Gárdonyi Óvoda 
Zichyújfalu  32 16 50 % 13 41 % 1 1 0 3 % 

Gárdonyi Óvoda 
Kápolnásnyék  92 19 20,65% 3 3,26% 0 2 2 2,17% 

Gárdonyi Óvoda 
Vereb  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nyitnikék Óvoda 
Pákozd  99 11 11% 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pitypang Óvoda 
Pázmánd  87 5 5,75% 3 3,45% 0 4 4 4,59% 

Meseliget Óvoda 
Velence  171 24 14,30% 0 0,00% 0 0 0 0 

Napköziotthonos 
Óvoda Nadap  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Sukorói 
Tagóvoda 46 0 0,00% 0 0,00% 0 4 4 8,69% 
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V. 3. 4. 2. Óvoda létszámok 2011 

SNI gyerekek száma (HH/HHH) 
Óvoda neve 

Főállású 
pedagógusok 

száma 

Gyermekek 
száma 

2011/2012 

HH 
gyerekek 

száma 

HH 
gyerekek 
aránya %  

HHH 
gyerekek 

száma 

HHH 
gyerekek 
aránya %  gyógypedagógiai 

csoportban integráltan összesen 

SNI 
gyerekek 
aránya % 

Gárdonyi Óvoda 
Agárd 13 154 20 12,99% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

Gárdonyi Óvoda 
Gárdony 10 133 19 14,29% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

Gárdonyi Óvoda 
Dinnyés 

4 46 24 52,17% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 

Gárdonyi Óvoda 
Zichyújfalu 

4 41 27 65,85% 14 34,15% 0 1 1 2,44% 

Gárdonyi Óvoda 
Kápolnásnyék 

8 111 28 25,45% 4 3,64% 0 1 1 0,91% 

Gárdonyi Óvoda 
Vereb 2 29 17 58,62% 6 20,69% 0 2 2 6,90% 

Gárdonyi Óvoda 
összesen 41 514 135 26,30% 24 4,60% 0 4 4 0,77% 

Nyitnikék Óvoda 
Pákozd 

11 124 27 21,77% 0 0,00% 0 0 0 0 

Pitypang Óvoda 
Pázmánd 6 74 12 16,22% 0 0,00% 0 2 2 2,70% 

Nyitnikék 
Óvoda 
összesen 

17 198 39 19,70% 0 0 0 2 2 1,01% 

Meseliget Óvoda 
Velence 

19 192 26 13,50% 2 1,04% 0 0 0 0 

Napköziotthonos 
Óvoda Nadap 

2 26 5 19,23% 0 0 0 0 0 0 

Meseliget 
Óvoda 
összesen 

21 218 31 14,20% 2 0,91% 0 0 0 0 

Sukorói 
Tagóvoda 4 57 n.a    n.a    

Kistérség 
összesen 83 987 205 20,7% 26 2,63 % 0 6 6 0,60% 
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A Gárdonyi Óvodában összesen 26 % a HH-s gyermekek aránya és 4, 6 % a 3 H-soké. Kiugróan magas az arány Dinnyésen, Zichyújfaluban és 

Vereben, ez a rossz szociális helyzet mutatója. A 3 H gyermeke aránya Zichyújfaluban és Vereben magas. A pákozdi gesztorságú Nyitnikék 

Óvodában is magas a HH-s gyermekek aránya, de nincs 3 H-s közöttük. A velencei Meseliget Óvodában a nadapi tagóvodában magas a HH-s 

gyermekek aránya. Sukoróról nincs adat.Térségi szinten nem jelent kirívó problémát a HH-s gyermekek aránya, a 3H-s is alacsony számú. Az 

SNI-s gyermekek aránya elenyésző, 1 % alatti térségi szinten. 

V. 3. 4. 3. Iskola létszám 2007 

SNI gyerekek száma (HH/HHH) 

Iskola neve 
Tanulók  
száma 

2007/2008 

HH 
gyerekek 

száma 

HH 
gyerekek 
aránya %  

HHH 
gyerekek 

száma 

HHH 
gyerekek 
aránya %  

gyógypedagógiai 
csoportban integráltan összesen 

SNI 
gyerekek 
aránya % 

Chernel I. Általános 
Iskola Agárd  600 13 2,20% 0 0% 0 10 10 1,60% 

Chernel I. Általános 
Iskola Gárdony  310 51 16,45% 3 0,96% 0 12 12 3,87% 

Chernel I. Általános 
Iskola Zichyújfalu  89 34 38,20% 0 0,00% 0 8 8 8,99% 

Chernel I. Általános 
Iskola Pákozd  196  n.a. n.a. n.a. n.a. 0 15 15 7,65% 

Chernel Ált. Iskola 
összesen 1195 98 8,10% 3 0,25% 0 45 45 3,76% 

Vörösmarty Általános 
Iskola Kápolnásnyék  613 142 23,16% n.a. n.a. 0 18 18 2,90% 

Vörösmarty Általános 
Iskola Pázmánd  155 14 9,00%  n.a.  n.a. 0 4 4 2,58% 

Vörösmarty Általános 
Iskola Vereb  24 14 58,33% 0 0,00% 0 5 5 20,80% 

Vörösmarty Iskola 
összesen 792 170 21,46% 0 0,00% 0 27 27 3,40% 
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Sukorói Tagiskola 17 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 11,54% 

Zöldliget Általános 
Iskola Velence 319 48 15,48% 9 2,82% 0 31 31 9,72% 

Entz Ferenc Szakiskola  281 34 12,10% 21 7,47% 0 26 26 9,25% 

Kistérség 
összesen 

2604 350 13,44% 33 1,26% 0 129 129 4,95% 

 
V. 3. 4. 4. Iskola létszám 2011  

SNI gyerekek száma (HH/HHH) 

Iskola neve 
Főállású 

pedagógusok 
száma 

Tanulók 
száma 

2011/2012 

HH 
gyerekek 

száma 

HH 
gyerekek 
aránya %  

HHH 
gyerekek 

száma 

HHH 
gyerekek 
aránya %  

gyógypedagógiai 
csoportban integráltan  összesen  

SNI 
gyerekek 
aránya %  

Chernel I. Általános 
Iskola Agárd  44 560 74 13,21% 0 0 0 9 9 1,60% 

Chernel I. Általános 
Iskola Gárdony  23 216 78 34.14% 15 7,14% 0 13 (7/4) 13 6,02% 

Chernel I. Általános 
Iskola Zichyújfalu  11 84 47 56,63% 25 30,12% 0 9 9 10,84% 

Chernel I. Általános 
Iskola Pákozd  16 174 47 27,01% 0 0,00% 0 3 (2/0) 3 1,72% 

Chernel Ált. Iskola 
összesen 74 1034 246 19,60% 40 4,56% 0 34 34 2,80% 

Vörösmarty 
Általános Iskola 
Kápolnásnyék  

48 685 118 17,23% 13 1,90% 0 13 13 1,90% 

Vörösmarty 
Általános Iskola 
Pázmánd  

14 152 15 9,87% 7 4,61% 0 10 10 6,58% 

Vörösmarty 
Általános Iskola 
Vereb  

4 29 17 58,62% 6 20,69% 0 7 7 24,14% 
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Vörösmarty Iskola 
összesen 66 866 150 17,32% 26 3,00% 0 30 30 3,46% 

Sukorói Tagiskola 4 26 1 3,85% 0 0,00% 0 3 (1/0) 3 11,54% 

Zöldliget Általános 
Iskola Velence 44 408 70 17,16% 13 3,19% 0 29 29 7,00% 

Entz Ferenc 
Szakiskola 38 366 105 28,69% 11 3,00% 0 33 (4/2) 33 9,00% 

Kistérség 
összesen 

226 2700 572 21,18% 90 3,30% 0 129 129 4,77% 

 
Térségi szinten nem jelöl beavatkozási területet a HH (21 %), a 3H (3 %) és az SNI-s ( 5 % ) tanulók aránya. Intézményi szinten már árnyaltabba 

kép: 

A Chernelben 2007 óta jelentősen nőtt a HH-s tanulók aránya mind a székhelyen, mind a tagiskolákban, Zichyújfaluban a gyerekek több mint 

fele rossz szociális helyzetű.  

Magas a 3H-sok aránya Gárdonyban és Zichyújfaluban és ugyanitt magas az SNI-s tanulók száma is.  

A Vörösmarty székhelyintézményében csökkent 2007 óta  a HH-s tanulók aránya,  azonban a verebi   tagiskolában  kiemelkedően magas a HH-s 

és a 3H-s gyermekek aránya. Itt az SNI-sek száma is jelentős (autista centrum).



V. 3. 5. Elért eredmények a 2007-as KET elkészítése óta 
 
A 3. életévüket be nem töltött gyermekek intézményes ellátása 
 

Családi napközi és magán bölcsőde keretében valamennyi igényt ki tudnak elégíteni a 

társulás települései.  

Óvoda 
 

� Az óvodák minden szükséges infrastrukturális feltételnek megfelelnek és biztosítják 

a gyermekek egyenlő hozzáférését a nevelés teljes körű eszközrendszeréhez. 

 

� A férőhelyek számának megfelelően minden település biztosítja a beóvodáztatás 

törvényi feltételeit.  

� A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében kiteljesedett a kompetencia-alapú nevelés 

(Gárdony, Pákozd ) , aminek fontos eleme az óvoda-iskola átmenet biztosítása. 

Iskola 

� A zichyújfalui Fekete István tagiskolában bevezetésre került az IPR. Az intézményi 

dokumentumok átdolgozása megtörtént. 

 
�  A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében kiteljesedett a kompetencia-alapú nevelés-

oktatás ( Agárd, Gárdony, Pákozd, Kápolnásnyék).  

V.4. Célmeghatározás 
Az Intézkedési Terv kitér minden, a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzések alapján 

felmerült esélyegyenlőségi problémára, a helyzetelemzés megállapításaihoz rendel fejlesztési 

célokat, valamint konkrét intézkedéseket úgy, hogy annak végrehajtása valós javulást 

eredményezzen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási eredményessége 

javulása érdekében. 

A Társulási Esélyegyenlőségi Intézkedési célja, hogy biztosítsa a települések oktatási 

intézményeiben a szegregáció – és diszkriminációmentességet, és az egyéni bánásmód 

elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést támogató lépések, 

szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak 

kompenzálására, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.   
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Célunk az, hogy oktatási, nevelési  intézményeinkben érvényesüljön a  

• halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának 

támogatása, 

• a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, 

• a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának biztosítása (a tárgyi és személyi 

feltételek megteremtésével) 

V. 4. 1. Rövid távú célok 
 
A helyzetelemzésben beazonosított problématerületen egy éven belül elérhető eredménynek 

tekintjük az alábbiakat: 

Kialakításra került a HHH-s gyermekek, tanulók nyilatkozattétel eljárásának rendje. 

Megtörtént a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók felülvizsgálata, minden gyermek 

tanuló a szakértői bizottság javaslata alapján a neki legmegfelelőbb ellátási formában 

részesül. 

A Fekete István Tagiskolában bevezetésre került az IPR, az intézményi dokumentumok 

átdolgozása megtörtént.  

Az esélyegyenlőségi terv megvalósításához szükséges az intézmények közötti folyamatos 

kapcsolattartás, ami a napi információcserét, szakmai egyeztetéseket segíti elő.  

V. 4. 2. Középtávú célok 
A hátránykompenzálás komplex kezelése érdekében horizontális együttműködés alakul ki az 

egyes szektorok szakemberei között (oktatás- közigazgatás-szociális feladatellátás-

egészségügy). 

A prevenció hatására csökken az általános iskolások között az SNI arány.  

Minden intézményben tudatosabb pedagógiai munka folyik, a kompetenciaméréseken 

legrosszabbul és legjobban teljesítők közötti különbségek csökkentésére (tapasztalatcsere, jó 

gyakorlatok átadása). 

V. 4. 3. Hosszú távú célok 
Hatékonyan és jól működik a HHH-s gyermekek, tanulók nyilatkozattétel eljárásának rendje. 

Az egyes szektorok szakemberei, a civil szervezetek együttműködésének eredményeképpen a 

HH/HHH gyermekek, tanulók aránya a közoktatási törvényben meghatározott arányt nem 

haladja meg egyik óvodában és általános iskolában sem. 

Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényű tanulók aránya és az országos átlag közötti 

különbség nem haladja meg az 1 % pontot.  
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Pályázati forrás felhasználásával minden intézményben a tudatosabb pedagógiai munka 

eredményeképpen a HHH gyermekek, tanulók kompetencia eredményei szignifikánsan nem 

különböznek az intézményi átlagtól, valamint csökken a lemorzsolódók aránya, a nehéz 

helyzetben található társadalmi csoportok a munkaerőpiacra megfelelő alapkompetenciákat 

szereznek.  

Pályázati forrás igénybevételével javulnak a  társult települések oktatási intézményinek infra-

strukturális feltételei. 
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V. 5. Akcióterv 
 

Helyzet-
elemzés 
megállapítás
ára 
(problémára) 
hivatkozás 

 

Cél 
konkrét 
szöveges 
megfogalm
azása 

Intézkedés 
leírása 

Az 
intézkedés 
felelőse 

Az 
intézkedés 
megvalósít
ásának 
határideje 

Kiinduló érték 
(a kiinduló 
állapotot jellemző 
adat, aminek 
javítására az 
intézkedés 
irányul) 

Az 
intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

rövidtávo
n  

(1 év) 

Az 
intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

középtáv
on (3 év) 

Az 
intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 
indikátor 

hosszútáv
on (6 év) 

Az 
intézke
dés 
megvaló
sításáho
z 
szükség
es 
erőforr
ás  

Az intézke-
dés 
státusza1 

 

A 
gyermekjóléti 
alapellátások 
közül a 
bölcsőde 
ellátatlan 
terület, 
Gárdonyban, 
Velencén, 
Pákozdon és 
Pázmándon 
családi 
napközi és 
magán 

Igény 
szerint a  
bölcsődei 
ellátás 
feltételeine
k 
megteremté
se a 
települések
en 

A bölcsődei 
ellátás 
infrastrukturális 
feltételeinek 
megteremtése 
pályázat 
benyújtásával. 

Települése
k 
polgármest
erei, 
jegyzői 

2012. 
december 
31. 

 

Egyik településen 
sem biztosított 
bölcsődei ellátás, 
Velencén, 
Pákozdon és 
Pázmándon 
családi napközi 
keretében 
megoldott a 3. 
életévüket be 
nem töltött 
gyermekek 
intézményes 
felügyelete. 

Bölcsőde 
kialakításána
k 
szükségesség
ét felmérő 
helyzetelemz
és elkészítése   

Bölcsődei 
ellátás 
biztosítása 

 

A 
bölcsődei 
ellátás 
biztosítása 
minden 
igénybeve
vő 
részére. 

Pályázat
i forrás, 
önerő, 
humáner
őforrás  

1 

                                                 
1 Kódok használata javasolt:  

1. előkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) 
2. képviselőtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölve 
3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak) 
4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további előre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk) 
5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban  
x.  felfüggesztve 
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bölcsőde 
keretében 
megoldott a 
3. életévüket 
be nem töltött 
gyermekek 
intézményes 
felügyelete 

Elnyert 
támogatásból 
megindulhat 
bölcsőde 
kialakítása  

 

A 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
feltárása 
teljes körű a 
településeken
- 
beavatkozást 
nem igényel  
 

          

A 3. életévét 
betöltött 
gyermek nem 
mindegyike 
részesül 
óvodai 
ellátásban, 
közülük nem 
ismert a 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
aránya 

Valamenny
i 
halmozotta
n hátrányos 
helyzetű, 3. 
életévét 
betöltött 
gyermek 
óvodai 
ellátásban 
részesüljön
. 

A településen 
lakó, óvodai 
ellátásban nem 
részesülő 3-5 éves 
gyermekek 
gondviselőinek 
felkeresése, 
családsegítő 
szolgálat, 
gyermekjóléti 
szolgálat, vagy a 
védőnői szolgálat 
útján,  

Települése
k jegyzői 

2012. 
augusztus 
31. 

A 3. életévét 
betöltött gyermek 
közül nem 
mindegyik  
részesül óvodai 
ellátásban, nem 
ismert a 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
aránya 

 

A 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű, 3. 
életévét 
betöltött 
gyermekek 
80 %-a 
óvodai 
ellátásban 
részesül  

 

A 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű, 3. 
életévét 
betöltött 
gyermekek 
90 %-a 
óvodai 
ellátásban 
részesül 
részesülnek 

A 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű, 3. 
életévét 
betöltött 
gyermekek 
100 %-a 
óvodai 
ellátásban 
részesül 

 

Humáne
rőforrás 
biztosítá
sa 

1 
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környezettanulmá
ny végzése a az 
óvodáztatást 
akadályozó 
tényezőkről 

önkormányzati 
döntés az 
óvodáztatás 
feltételeinek 
biztosításáról 

Preventív célú 
óvoda-iskola 
átmeneti program 
fejlesztése a két 
intézménytípus 
együttműködésév
el. Óvodában is  
bevezetésre került 
a kompetencia 
alapú óvodai 
programcsomag, 
aminek fontos 
eleme az óvoda-
iskola átmenet 
biztosítása 

A társulás 
minden 
közoktatási 
intézményébe
n  alacsony  a 
sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók. 

Jelenleg az 
SNI tanulók 
integrált 
oktatása 
folyik. 

A sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
aránya ne 
haladja 
meg az 
országos 
átlagot 

Az integrált 
oktatás 
módszertani 
területeinek 
további 
alkalmazása a 
tanórai és tanórán 
kívüli 
tevékenységekben

Intézmény
vezető, 
tagintézmé
ny vezetők 

2012. dec. 
31. 

A sajátos 
nevelési igényű 
tanulók aránya ne 
haladja meg a 
jelenlegit. 

Felülvizsgálatuk 
folyamatos, az 
előírt ütemnek 
megfelelő.  

 

Az SNI 
tanulók 
aránya ne 
emelkedik a 
jelenleginél 
magasabb 
szintre.  

Az SNI 
tanulók 
aránya ne 
emelkedik a 
jelenleginél 
magasabb 
szintre.  

Az SNI 
tanulók 
aránya ne 
emelkedik a 
jelenleginél 
magasabb 
szintre.  

Humáne
rőforrás, 
pályázat
i 
források, 
az sni 
tanulók 
fejleszté
sével 
kapcsola
tban  

2 
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.  

Részvétel az 
Útravaló ösztöndíj 
programban. 
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1. 2011. évi 
felmérés 
eredményeinek 
kiértékelése 
(HH/HHH 
tanulókat külön )  

2. Cselekvési terv 
kidolgozása 
amennyiben az 
összesített és a 
HH/HHH tanulók 
eredményei között 
15%-nál nagyobb 
az eltérés 

3. Cselekvési 
tervben foglaltak 
beépítése a 
pedagógiai 
programba és a 
minőségirányítási 
programba 

4. Intézményi 
dokumentumok 
fenntartói 
jóváhagyása 

 

A 
kompetencia 
mérési 
eredmények 
kerüljenek 
kiértékelésre  
a HH/HHH 
tanulók 
körében.  

A 
kompetenci
a-mérések 
tekintetébe
n ne legyen  
eltérés 
(lefelé) az 
országos 
átlaghoz 
képest, 
illetve a 
hh/hhh 
tanulók 
eredményei 
nem 
térjenek el 
szignifikán
san az 
egyes 
évfolyamo
k 
eredményei
hez képest. 

 

intézmény
vezető / 
tagintézmé
ny vezetők 

 

2012. dec. 
31.  

 Nem ismertek a 
hh/hhh 
gyermekek 
eredményei 

 

Cselekvési 
terv készítése 
a HHH 
gyermekek 
kompetencia-
mérési 
eredményei 
javítása 
érdekében, 

A hh/hhh 
tanulók 
mérési 
eredményei 
15%-nál nem 
mutatnak 
nagyobb 
eltérést az 
tagiskolák 
átlagához 
képest. 

Az iskola 
összesített 
átlaga nem 
tér el lefelé 
az országos 
átlagtól 

A hh/hhh 
tanulók 
mérési 
eredményei 
5%-nál nem 
mutatnak 
nagyobb 
eltérést 
(lefelé) a 
tagiskolák 
átlaghoz 
képest. 

Az iskola 
összesített 
átlaga 
magasabb, 
mint 
országos 
átlag 

Mérés-
értékelés 
módszer
tani 
képzetts
éggel 
rendelke
ző 
pedagóg
us 

1 
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A társulás 
iskoláiban 
bevezetésre 
került  a 
hátrányos 
helyzetű 
tanulók 
továbbtanulás
át támogató 
segítő 
program: 
Útravaló 

A HHH 
tanulók 
számára a 
különböző 
tanórán 
kívüli és 
segítő 
programok
ban való 
részvétel 
biztosítása 

 

Az Útravaló 
ösztöndíj-program 
további folytatása, 
pályázat 
folyamatos 
benyújtása 

Intézmény
vezető 

2012. 
szeptember 
1. 

Az iskolában  az 
Útravaló 
tehetséggondozó 
program működik 

A 7-8. 
osztályos  
hhh 
gyermekek 
50% -a 
esetében 
pályázatot 
nyújt be az 
intézmény a 
segítő 
programokba
n való 
részvételre.  

A 7-8. 
osztályos  
hhh 
gyermekek 
60% -a 
esetében 
pályázatot 
nyújt be az 
intézmény a 
segítő 
programokba
n való 
részvételre. 

A 7-8. 
osztályos  
hhh 
gyermekek 
70% -a 
esetében 
pályázatot 
nyújt be az 
intézmény a 
segítő 
programokba
n való 
részvételre. 

Pályázat
i forrás, 
mentor 
pedagóg
usok 

1 

2 

Ha 25 %-nál 
nagyobb eltérést 
mutat, intézkedési 
terv készítése. 

Kapcsolatépítés 
érettségit adó 
középiskolákkal 

 

Mentorálás 

Útravaló ösztöndíj 
program, 

Felvételire való 
felkészítés 

A hhh 
tanulók 
továbbtanulás
i mutatói 
kiértékelésre 
kerültek.  

 

A hhh 
tanulók 
továbbtanul
ási 
adatainak 
nyilvántart
ása. 

A hhh 
tanulók 
megközelít
őleg 
azonos 
arányban 
tanuljanak 
tovább 
érettségit 
adó 
képzésben, 
mint 
évfolyami 
szinten 

Pályaorientációs 
tevékenységek 

Pályaorientációs 
tevékenység a 
VEPSZ  

Intézmény
vezető 
tagintézmé
nyvezetők 

2012. dec. 
31. 

A hhh tanulók 
továbbtanulási 
mutatóinak 
megismerése. 

 

Cselekvési 
terv készítése 
hogy a 
emelkedjen 
az érettségit 
adó 
képzésben 
továbbtanuló 
gyermekek 
aránya a 
HH/HHH 
tanulók 
körében 

A hhh 
tanulók 
érettségit adó 
képzésben 
való 
továbbtanulás
i aránya max. 
15 %-kal tér 
el az iskolai  
átlagtól 

A hhh 
tanulók 
érettségit adó 
képzésben 
való 
továbbtanulás
i aránya max. 
10 %-kal tér 
el az iskolai 
átlagtól 

Humáne
rőforrás, 
a hhh 
gyermek
ek 
továbbta
nulását 
támogat
ok 
pályázat
ok 

2 
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segítségével, 

Iskolabemutatáso
k,középiskolai 
Börzén szervezett 
formában részt 
vesznek a 
gyerekek, 
Elengedjük őket 
nyílt napokra, 
felvételi 
előkészítőkre, 
helyben tantárgyi 
felkészítés folyik 
a felvételi 
írásbelire 

 
 
 
Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes tagintézmények az őket érintő konkrét feladatokról tagintézményi szintű akcióterveket, 

cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósulnak. 

 



V. 6. Megvalósítás 
 
A VKTKT és a társult települések önkormányzatai az általuk fenntartott közoktatási 

intézmények vezetői számára feladatul adja - majd ellenőrzi -, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését 

és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos stratégiai 

dokumentumokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. 

Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét 

feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek a program 

elfogadását követően 3 hónapon belül. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt 

feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. 

V. 7.  A megvalósulást segítő egyéb programok 
 
Az intézkedési terv célkitűzéseinek megvalósulásához jelentősen hozzájárulnak a következő, 

a közoktatás feltételeinek javítását szolgáló egyéb programok: 

 
Kiemelt 
programele
m 

Ezek alapján 
meghatározot
t feladatok 

Határid ők Célértékek Feladatok 
státusza 2 

Koordináció
s feladat 

Koordinációé
rt felel ős 
személy 

TIOP 
1.1.1 

Pedagógiai 
reformot 
támogató 
informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése 

 Mindegyik 
iskola 
fejlesztése 

5 Székhely és 
tagintézmény
ek közötti 
koordináció, 
kapcsolattart
ás az ESZA - 
val 

Intézményvez
etők/ 
projektvezető 

TÁMOP 
3.1.4 

Kompetencia-
alapú oktatás 
bevezetése 

 A 
kompetencia 
alapú oktatás 
bevezetése, 
innovatív 
intézménnyé 
válás 

5 Székhely és 
tagintézmény
ek közötti 
koordináció, 
együttműköd
és az óvodai 
feladat 
ellátási 
helyekkel. 

Intézményvez
ető/ 
projektvezető 

IPR 
implemen
táció 

Pályázat 
benyújtása 
integrációs 
támogatás 
igénylésére 

 Modell értékű 
IPR 
működte-tése 

5 Kapcsolattart
ás OOIH - val 

Tagintézmény-
vezető 

                                                 
2 A 7-e lábjegyzetben használt kódokkal. 
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V. 8. Kockázatelemzés 
 
Cél konkrét 
szöveges 
megfogalmazása 

Intézkedés leírása Az 
intézkedés 
eredménye
s 
megvalósu
lásának 
kockázata 

A 
kockázat 
következ
ményének 
súlyosság
a (1-3) 

A 
kockázat 
bekövetke
zésének 
valószín űs
ége (1-3) 

A kockázat 
elhárításán
ak, 
kezeléséne
k tervezett 
módja 

 

Annak biztosítása, 
hogy a hhh 
gyermekek 3 éves 
koruktól vegyék 
igénybe az óvodai 
ellátást 

Érintettek személyes 
megkeresése, 
együttműködés 
kialakítása 
védőnőkkel, az okok 
feltárása, szülők 
meggyőzése. 

Beóvodázási 
támogatás 

 

A szülői 
partnerség 
hiánya 

2 1 Személyes 
meggyőzés, 
pontos 
tájékoztatás 
a 
támogatási 
formákról 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek teljes 
körű 
beazonosítása 

Érintettek személyes 
elérése, információval 
való ellátása  

 

A szülői 
partnerség 
hiánya, nem 
nyilatkozik 

2 1 Személyes 
meggyőzés, 
pontos 
tájékoztatás 

A hhh tanulók 
továbbtanulási 
mutatói nem érik el 
az intézményi 
átlagot 

Segítő programokban 
való részvétel, 
kompetencia-alapú 
oktatás kiterjesztése, 

A szülő és a 
gyermek az 
adott 
életszakasz
-ban nem 
látja be, 
hogy fontos 
az érettségit 
adó 
képzésben 
való tovább-
tanulás 

2 1 Pályaorient
á-ciós 
programok 
szervezése, 
pályaválasz
tási 
szaktanács-
adó 
bevonás 

 

V. 9. Monitoring, nyilvánosság, konzultáció és visszacsatolás 
 
A társulási közoktatási esélyegyenlőségi program készítésébe a közoktatási intézmények 

vezetőit tevőlegesen bevontuk, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés 

alapozta meg a program akciótervét. A Társulási Tanács által elfogadott Intézkedési tervet a 

szülői – és diák szervezetekkel az intézmények ismertetik meg. Az észrevételeket és 

javaslatokat a Közoktatási Bizottság tárgyalja meg. Szükség esetén módosítjuk az 

Intézkedési Tervet.  

 

 

 



VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv  
2011. felülvizsgálat 

 95 
 

Az Intézkedési Tervben megfogalmazott feladatok megvalósulását a VKTKT Közoktatási 

Bizottsága évente felülvizsgálja. Az intézmények vezetői éves tagintézményi 

beszámolójukban értékelik az esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósulását. A 

beszámoló alapján a közoktatási bizottság értékelést készít a Társulási Tanácsnak, valamint 

meghatározza a fejlesztendő területeket. 

A vizsgálatok eredményét mind az intézményi, mind a társulási honlapokon közzéteszik. 

A lakosok, civil szervezetek észrevételeiket folyamatosan tehetik meg a települések jegyzői 

felé e-mailben vagy írásban. A települések jegyzői az észrevételeket minden év december 31-

ig összesíti, majd az intézményvezetővel való egyeztetés után javaslatot tesz a Társulási 

Tanácsnak az Intézkedési terv módosítására. 

V. 10. Kötelezettségek és felelősségi körök 
 
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a Társulási Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért, a megvalósítás irányításáért a társulás 

részéről felelős személynek Galambos Zsuzsanna munkaszervezet vezetőt jelöli ki.  

V. 10. 1  Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői 
felelőssége: 
 

• Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete. 

• A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása. 

• Ismereteik e téren való folyamatos bővítése. 

• A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak ismerete, közreműködés annak 

megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának 

V. 11. Érvényesülés, módosítás 
 
Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, az önértékelés során arra 

derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat  

• elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, 

• megállapítja a felelősségeket, 

• intézkedési tervet készít. 

A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így 

szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra. 
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VI. Beiskolázási Terv  
 
A VKTKT területén, illetve fenntartásában működő közoktatási intézmények a Kt. 66.§ /2-4/ 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően határozzák meg beiskolázási körzetüket. 

Gárdony:   

Gárdony közigazgatási területe az alábbiak szerint: 

Gárdonyi határárok vonalától keletre eső terület (gárdonyi körzet): 

Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Gárdonyi Tagiskola és Kollégium (Gárdony, Bóné K. u. 14/b) iskolakörzet, 

 

Gárdonyi határárok vonalától nyugatra eső terület (agárdi körzet): 

 Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (Agárd, Iskola u. 2.) iskolakörzet, 

 

Dinnyés területe (dinnyési körzet): 

Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Gárdonyi Tagiskola és Kollégium (Gárdony, Bóné K. u. 14/b) iskolakörzet, 

 

Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (Agárd, Iskola u. 2.) iskolakörzet. 

Velence: 

 Velence és Nadap közigazgatási területe. 

Kápolnásnyék:   

Kápolnásnyék és Vereb (felső tagozat esetén) közigazgatási területe. 

Pákozd: 

 Pákozd és Sukoró (felső tagozat esetén) közigazgatási területe. 

Pázmánd:  

           Pázmánd közigazgatási területe 

Zichyújfalu:  Zichyújfalu közigazgatási területe  

Sukoró: 

 Sukoró közigazgatási területe Sukoró alsó tagozata esetén. 

Vereb:  

         Vereb közigazgatási területe Vereb alsó tagozata esetén  
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Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló céllal 

2008. július 3.-ától módosultak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek 

(továbbiakban: Kt.) az iskolai körzethatárokról szóló rendelkezései. Módosult és pontosabbá 

vált az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás, amely már nem 

szomszédos felvételi körzetekről rendelkezik, hanem a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók, és az e körbe nem tartozó tanulók egymáshoz viszonyított arányát településre vetíti 

ki, és ehhez viszonyítva írja elő e körzeti arányok megtartását (Kt. 66. § (2) bekezdés):  

„Ha a településen több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal 

lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére 

számított aránya.” 

A körzethatárok meghatározásának lépései: 
 
1. Települési arány kiszámítása: 
 
                                       A településen lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező összes 
     Települési arány =    ________________HHH tanulók száma ___________________ 
                                       A településen lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező 
                                                                    összes tanuló létszáma 
 
2. Körzeti arány kiszámítása: 
 
                              A felvételi körzetben lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező összes 
    Körzeti arány =  _______________     _HHH tanulók száma _______________________ 
                                    A felvételi körzetben lakóhellyel  (tartózkodási hellyel) rendelkező 
                                                                  összes tanuló létszáma 
 
Ez a szám tehát a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben 

kiszámított aránya, legfeljebb tizenöt századponttal lehet magasabb, mint a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya. 

 

3. Iskolai arány kiszámítása 
 
                                     Az iskolával tanulói jogviszonyban álló 
     Iskolai arány =          _____HHH tanulók létszáma _______ 
                                      Az iskolával tanulói jogviszonyban álló 
                                                   összes tanuló létszáma 
 
A jogszabály szankciókat is alkalmaz: Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító 

iskolának az az iskola, amely körzetének, körzeti arányának túllépésére vonatkozó 

rendelkezés nem tartható meg, feltéve, hogy a HHH tanulók körzeti aránya elérné az 50%-ot 
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és a többi iskola elégséges férőhellyel rendelkezik a tanköteles tanulók felvételéhez (Kt. 66. § 

(3) bekezdés). 

A jogszabály – súlyosabb esetekben – az első évfolyam indításának tilalmáról is rendelkezik. 

A 2009/2010. tanítási évben nem indítható az első évfolyamon osztály abban az általános 

iskolában, amely nem jelölhető ki kötelező felvételt ellátó iskolának, feltéve, hogy a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai aránya a 2008/2009. tanévben elérte az 50%-

ot (Kt. 132. § (15) bekezdés) 

Ezt követően lehet meghatározni az egyes általános iskolák felvételi körzeteinek arányát. 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti arányának fogalma: 

Az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani 

a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

összes tanuló létszámával. Ez a szám, tehát a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az 

egyes felvételi körzetben kiszámított aránya, legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet 

magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére 

kiszámított aránya. 

Ez az intézkedés egyedül Gárdony Várost érinti, mert ott van két általános iskolai feladat 

ellátási hely.  

4. Előnyben részesítés 

A felvételi körzetekkel együtt változtak, egyértelmübbé váltak az iskolai felvétel kapcsán az 

előnyben részesítés szabályai is a Kt. 66. § (5) bekezdése alapján. 

A törvény értelmében, ha az adott általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után 

további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud,  

• köteles először a HHH tanulók  kérelmét teljesíteni. 

• Ha az általános iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorolás 

útján dönt a jelentkezők között. 

• Sorolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű SNI tanuló-, továbbá az a 

tanuló, akinek ezt sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi 

önkormányzati rendeletben állapítja meg. 

Általános iskolai felvételi kérelem elbírálásánál sajátos helyzetűként vehető figyelembe, ha a 

felvételt kérő testvére az adott tagintézmény tanulója. 
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VII. Záradék  

 
A társulási közoktatási intézkedési – és esélyegyenlőségi terve 5 évre készült. Felülvizsgálata 

2 évente történik az előző két év értékelésével, illetve új fejlesztési irányok 

meghatározásával. 

A Velencei Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 122/ 2007 (XII.4.) sz. 

határozatával fogadta el a jelenleg érvényben lévő, 2007-2012 közötti időszakra érvényes 

Közoktatási Intézkedési-és Esélyegyenlőségi Tervét, és a 110/2009 (X.2.) sz. határozatával 

fogadta el annak felülvizsgálatát 2009-ben. Jelen intézkedési terv ennek a dokumentumnak a 

felülvizsgálata. Jelen dokumentumot minden társult település, intézmény véleményezte és 

jóváhagyta. 

A tervet minden társult településen a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
VIII. Legitimáció 

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a Társulás Közoktatási Intézkedési - 

Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát a ……/2011   ( XII.16.) számú határozatával 

2011. december 16. nap elfogadta. 

A dokumentum legfrissebb adatként a 2011/2012 tanév statisztikai adataira épült. 

                         

 

                                                       

     A fenntartó nevében:  

                
 
 
                      Tóth István                        Galambos Zsuzsanna  

Társulási Tanács elnöke                                                       munkaszervezet-vezető 
 
 

 
                                                                                      

Velence, 2011. december 16.  
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Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a  VKTKT Közoktatási Intézkedési- 
és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a …/2011(     )  sz. határozatában elfogadta. 
 
Gárdony, 2011.………….. 
 

Tóth István 
polgármester 

 
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a   VKTKT Közoktatási 
Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a ……/2011 (    ) sz. 
határozatában elfogadta. 
 
Kápolnásnyék, 2011.……………………..  

 
Dr. Farsang Zoltán 

polgármester 
 
 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a  VKTKT Közoktatási Intézkedési- 
és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a  .. …../2011 (      ) . … …. sz. határozatában 
elfogadta. 
 
Nadap, 2011. ……….. 
 

Wagner Péter 
polgármester 

 
Pákozd Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a   VKTKT Közoktatási Intézkedési- 
és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a.. …../2011 (      ) . … …. sz. határozatában 
elfogadta. 
 
Pákozd, 2011. ……….. 
 

Takács János 
polgármester 

 
 
Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a  VKTKT Közoktatási 
Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a .. …../2011 (      ) . … …. sz. 
határozatában elfogadta. 
 
Pázmánd, 2011…. 
 

Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika 
polgármester 

 
Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a  VKTKT Közoktatási Intézkedési- 
és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a.. …../2011 (      ) . … …. sz. határozatában 
elfogadta. 
 
Sukoró, 2011….. 
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Mészárosné Hegyi Gyöngyi 
polgármester 

 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a VKTKT Közoktatási Intézkedési- 
és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a. …../2011 (      ) . … …. sz. határozatában 
elfogadta. 
 
Velence, 2011.  
 

Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester 

 
 
Zichyújfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a  VKTKT Közoktatási 
Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a.. …../2011 (      ) . … …. sz. 
határozatában elfogadta. 
 
Zichyújfalu, 2011….. 
 

Füzesiné Kolonics Ilona 
polgármester 

 
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a VKTKT Közoktatási Intézkedési- 
és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát  a .. …../2011 (      ) . … …. sz. határozatában 
elfogadta. 
 
Vereb, 2011……  
 

Kurcz Mária 
polgármester 

 
 


