
 

Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 
Belső Ellenőrzés 

 
Száma: Fcs/02/2012. 

 
 
 
 

JELENTÉS 
A Kastély Óvoda információs tájékoztató rendszerének vizsgálata 

 
Az ellenőrzést: 
 
Vértes Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetője Fcs/02/2012. számú 
megbízólevél alapján B-Audit Kft – 2012. április hónapban – végezte. 
 
Az ellenőrzött intézmény: 
 
Kastély Óvoda (Továbbiakban: Óvoda) 
  
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás: 
 
Az Ötv. (1990. évi LXV. törvény) 92. § (3) bekezdés, az Áht. 61. § (4), és a 70 §-ban 
foglalt előírások alapján. 
 
Az ellenőrzés tárgya: 
 

– A Kastély Óvoda különleges közzétételi listája 

 

Az ellenőrzött időszak: 

Az ellenőrzés a megkezdése időpontjában hatályos jogszabályi előírásokon alapuló 
közzétételi lista vizsgálata az aktuális nevelési évre vonatkozóan. 

 

Az ellenőrzés célja és feladata annak értékelése volt, hogy: 

− Az Óvoda elkészítette a közzétételi listáját az MKM rendelet 
előírásainak megfelelően. 

− A közzétételi listák frissítése megtörtént-e a 2011/2012. nevelési évre 
vonatkozóan. 
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Az alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

A közzétételi lista vizsgálatánál a szabályszerűségi követelmények érvényesülésének 
vizsgálatát kell elvégezni. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők: 

Dr. Petrin László – Körjegyző 

Molnár Csabáné – Óvodavezető 

 

A programnak megfelelően az ellenőrzés részletes megállapításait a I. fejezet, az 
összegző megállapításokat és javaslatokat a II. fejezet tartalmazza. 

 

A jelentésben használt rövidítések jegyzéke: 

 

Óvoda Kastély Óvoda 

MKM Művelődési és Közoktatási Miniszter 
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I.       RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

1. A különleges közzétételi lista összeállítására vonatkozó jogszabályi előírások 

 

A nevelési, oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságára vonatkozó 
előírásokat a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza. A rendelet 6 §-a alapján: 

 
„A nevelési-oktatási intézmények – tevékenységükhöz kapcsolódóan – a 10. számú 
mellékletben meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) közzéteszik. E bekezdés 
alkalmazásában közzététel a meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális 
formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól 
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, 
a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő 
hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési-oktatási intézmény nem rendelkezik internetes 
honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon teszi közzé.” 
 

 

2. Kastély Óvoda különleges közzétételi listájával kapcsolatosan tett 
megállapítások  

 

A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletében került rögzítésre, hogy a 
különleges közzétételi listáknak milyen kötelező tartalmi követelményei vannak. A 
Rendelet melléklete alapján az óvodai különleges közzétételi listának az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

1. Óvodapedagógusok száma 

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

3. Dajkák száma 

4. Dajkák szakképzettsége 

5. Óvodai nevelési év rendje 

6. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 

 

A Kastély Óvoda saját bloggal rendelkezik. A tájékoztató adatait, szülői felhívásokat 
ezen blogon teszi közzé. Megállapítjuk, hogy a Kastély Óvoda jogszabályi 
kötelezettségének eleget tett, ugyanis a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8 § (6) 
bekezdésében meghatározott különleges közzétételi listát elkészítette.  
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A Kastély Óvoda különleges közzétételi listája alapján: 
 
Az óvodapedagógusok száma: 8  fő. Minden óvodapedagógus rendelkezik felsőfokú 
végzettséggel. Az óvodapedagógusok közül 1 fő 2011-ben, 1 fő pedig 2012-ben 
szakvizsgázik. 

A dajkák száma 5 fő, amelyből szakképzett dajka 5 fő, érettségizett 2 fő. 

A Kastély Óvoda Alapító Okirata alapján az óvodai felvehető gyermeklétszám 90 fő, 
amely a közzétételi listában szereplő gyermeklétszámmal egyező. Az Óvodai csoportok 
száma 4, amelyekbe a 2011/2012. nevelési évben beíratott gyermekek létszáma: 

1. MACI  csoport: 27 fő 

2. KATICA  csoport: 21 fő 

3. TEKNŐS csoport: 25 fő 

4. SÜNI     csoport: 16 fő 

Az óvodai nevelés rendje a különleges közzétételi lista alapján: 
A nevelési év első napja: 2011.09.01. 
A nevelési év utolsó napja: 2012.08.31 
Nyári zárva tartás ideje: 2012. augusztus 
Nevelés nélküli napok : A nevelés nélküli napot megelőzően, hét nappal  előbb 
tájékoztatják a szülőket a helyben szokásos módon. 
 

3. A különös közzétételi lista aktualizálása 

  
A 11/1994. (VI. 8.) számú MKM rendelet 7 §-a alapján: 
 
„A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, illetve 
tanévenként felül kell vizsgálni.” 
 
A vizsgálat alapján megállapítjuk, hogy a különös közzétételi lista aktualizálása a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A vizsgálat időszakában a 2011/2012. 
nevelési évre vonatkozó adattartalommal került feltöltésre a különös közzétételi lista, 
helyesen. 
 
A vizsgálat alapján összességében megállapítjuk, hogy a Kastély Óvoda különös 
közzétételi listája tartalmazza a 11/1994. (VI. 8.) számú MKM rendelet 10. számú 
mellékletében rögzített tartalmi elemeket. A különös közzétételi lista aktualizálása 
a 2011/2012. nevelési évben a jogszabályban előírtaknak megfelelően történt. 



 

 5

 

II.  ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

 
Ellenőrzésünk keretében vizsgáltuk Kastély Óvoda MKM rendelet alapján előírt 
különös közzétételi listáját. 
 
A nevelési, oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságára vonatkozó 
előírásokat a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza. 

A Kastély Óvoda saját bloggal rendelkezik. A tájékoztató adatokat, szülői felhívásokat 
ezen a blogon teszik közzé.   

Az MKM rendeletben meghatározott különös közzétételi listát az Intézmény a blogján 
közzétette. 
 
A vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a Kastély Óvoda különös közzétételi listája 
tartalmazza a 11/1994. (VI. 8.) számú MKM rendelet 10. számú mellékletében rögzített 
tartalmi elemeket. A különös közzétételi lista aktualizálása a 2011/2012. nevelési évben 
a jogszabályban előírtaknak megfelelően történt. 

 
 
A belső ellenőrzés nem állapított meg hiányosságot a Kastély Óvoda különös 
közzétételi listájának ellenőrzése során.  
 
Budapest, 2012. április 6. 
 
 
 
          B-Audit Kft 
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ZÁRADÉK 

 
A belső ellenőrzési jelentés egy példányát a mai napon átvettem. Egyidejűleg tudomásul 
veszem, hogy - A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet alapján– 8 munkanapon belül nyilatkozhatok arról, hogy az abban 
foglaltakkal kapcsolatban kívánok-e észrevételt tenni. Amennyiben igen, azt a belső 
ellenőrzési jelentés kézhez vételétől számított 15 munkanapon belül kell megküldeni az 
ellenőrzést végző csoport vezetője részére. 
 
Felcsút, 2012. április „     „ 
 
 

                             
 
 
 
   jegyző    

     


