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2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I  KIVONAT 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 10-én megtartott 
testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy: Döntés a Közoktatási törvény alapján adható címek adományozásáról. 
 
 

298/2007. (12.10.) sz. önkormányzati határozat 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással 

döntött a Gyömrő Város Önkormányzat által 
fenntartott nevelési, oktatási intézményekben dolgozók részére, 

a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 39. §-ban meghatározottak szerint 
tanévenként egy cím  a határozat mellékletét képező táblázatban  
megfogalmazott feltételek és szempontrendszer alapján történő  

adományozásáról. 
A cím évenként a Városi Pedagógusnapi ünnepségen kerül átadásra 

és tárgyév szeptember hónap 1. napjától hatályos. 
 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 

Gyenes Levente/ s.k.     /Varga Ernő/ s.k. 
      polgármester      jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2007. december 13. 
 
 
 
 
 Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 



Melléklet a 298/2007.(12.10.) sz. önkormányzati határozati javaslathoz 
 
 

1. Egységes jellemzési rendszer a tanácsosi /főtanácsosi cím adományozásához 
 

- A városban eltöltött munkaviszony hossza. Mutatószám: évek száma 
- Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség vezetői funkciók ellátásának folyamatossága. 

Mutatószám: legalább a 2000/2001. tanévtől számítva – minimum 5 egymást követő 
évben – évek száma. 

- Ifjúsági vezető (DÖK), GYIV felelős funkciók ellátása. Mutatószám: legalább a 
2000/2001. tanévtől számítva – minimum 3 egymást követő évben – évek száma. 

- Versenyeredmények: Legalább megyei szinten megrendezésre kerülő, hivatalos 
versenylistában szereplő (nem önkéntes alapon kitalált) tanulmányi és sport 
versenyeken elért 1-5. helyezésig. Mutató: verseny neve, tanév, helyezés. 

- Publikációk szakmai folyóiratokban, előadások tartása legalább térségi szintű 
konferenciákon. 

- Tanítási időn kívüli tevékenységek: táborozások, ünnepségek szervezésében való 
rendszeres részvétel, aktivitás. Mutatószám: 2000/2001. tanévtől számítva legalább 3 
egymást követő évben az esetszám. 

- Tanítási időn kívüli tevékenységek: közösségi (nem PP szerinti) kirándulások 
rendszeres szervezése. Mutatószám: 2000/2001. tanévtől számítva legalább 3 egymást 
követő évben az esetszám. 

- Tanítási időn kívüli tevékenységek: pályázatok írásában, megvalósításában és 
elszámolásában való aktív részvétel. Mutató: 2000/2001. tanévtől számítva: megírt 
pályázat száma, nyertes pályázat száma, elszámolt, lezárt pályázat száma. 

- Tanítási időn kívüli tevékenységek: szülői házzal való kapcsolattartás, viszony. 
Mutatószám: az elmúlt (előterjesztés évéhez viszonyított) 3 tanévben elvégzett 
családlátogatások száma/osztálylétszám. 

- Pedagógiai újítások iránti fogékonyság, a programokban való részvétel. Mutató: 
program neve, vállalt feladat rövid (max. 3 mondat) bemutatása, a program mérhető 
eredménye (max. 3 mondat). 

- Innovációs tevékenység: a tevékenység rövid (max. 3 mondat) bemutatása, várható, 
vagy valós mérhető eredményének rövid bemutatása (max. 3 mondat). 

- Képzés, továbbképzés, önképzés: Az önként vállalt, képzéseken való részvétel, 
melyről a nevelőtestület tagjainak beszámoló készült és bemutatása is megtörtént. 
Mutatószám: részvétel száma. Mutató: beszámoló megtörténtének dokumentálása. 

- A pedagógus közösségben elfoglalt helye, szerepe: a pedagógus kollégák által – a 
teljesítmény értékelés alapján az elfogadott vezetői és munkatársi értékelő lapok 
segítségével elkészített – vélemények rövid összesítése (max. 3 mondat). 

 
 

2. Egységes jellemzési rendszer a munkatársi (főmunkatársi) cím adományozásához 
 

- A városban eltöltött munkaviszony hossza. Mutatószám: évek száma 
- A feladat ellátásának színvonala, megbízhatóság, precizitás, pontosság, kötelező 

munkán felül vállalt tevékenység: a teljesítmény értékelés alapján az elfogadott 
vezetői és munkatársi értékelő lapok segítségével elkészített értékelés. Mutató: 
értékelő lapok alapján készült rövid értékelés (max. 3 mondat). 

 
 



3. A cím évenként a Városi Pedagógusnapi ünnepségen kerül átadásra és tárgyév szeptember 
hónap 1. napjától hatályos. 
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