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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-én, 13 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Czinege Edit
Olajos István
dr. Rácz Péter
Sallai András
Szentirmay Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol van:

Sallai András

képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Sütő Lászlóné
Barcsa Józsefné
Rédeiné Bondor Klára
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
óvodavezető
Bölcsőde mb. vezetője
településrendezési terv tervezője
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czinege Edit és dr. Rácz Péter képviselőket javasolja.
/Szentirmay Tamás képviselő távozik az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma: 5 fő/
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja
elfogadásra:
- 1. napirend az eredeti 4. napirend,
- 2-4. napirend az eredeti 1-3. napirend.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
A Képviselő-testület a módosított napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. Településrendezési terv módosítása, partnerségi egyeztetés szabályainak
megállapítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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2. A Lakiteleki Bölcsőde megszüntetése és a Tisza-menti Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának, valamint az általa
alapított intézménynek jogszabály szerinti módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet
felhívására benyújtott pályázat hiánypótlása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárása (DAOP-4.2.1-11-2012-0003)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Településrendezési terv módosítása, partnerségi egyeztetés
szabályainak megállapítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: köszönti Rédeiné Bondor Klárát, Lakitelek településrendezési
tervének készítőjét, aki a mostani módosításokat is koordinálja. A településrendezési terv
módosítása elindult, a módosítás során partnerségi egyeztetést kell tartani civil
szervezetekkel, az egyeztetés szabályait a Képviselő-testületnek kell megállapítania.
Rédeiné Bondor Klára építész: megváltoztak a rendezési terv készítésének és
módosításának szabályai. Kisszámú kérelem van a jelenlegi módosítás során, közülük
valószínűleg többet nem fog támogatni az építési hatóság. Az egyeztetési folyamat
lezárultakor, a Képviselő-testület döntése után kerülnek a módosítások a szakmai
szervekhez. A biológiai aktivitás érték változásával jár a jelenlegi módosítás is. Lakiteleken
kevés a mezőgazdasági terület, nem javasolt annak további csökkenése. Ismerteti az egyes
módosítási kérelmeket.
- Botos Árpád kérelme: 1,5 ha területet kíván telephelybővítés céljából ipari övezetbe
soroltatni. Az aktivitás érték vesztesége: 1 ha mezőgazdasági terület erdőövezetté
való átsorolása. Az aktivitás veszteséget szerződés alapján a kérelmezőknek kellene
pótolnia.
- dr. Tóth-Péli Emőke kérelme: kisméretű mezőgazdasági területe van, amin csak 150
m2 nagyságú gazdasági épület helyezhető el, gazdálkodási céllal mezőgazdasági
üzemi területté nyilvánítás az átsorolás tárgya. 0,3 ha erdő kijelölése az aktivitás
érték veszteség kompenzálása.
- Kovács Lajosné kérelme: Tegez utcában egy 400 m 2 területű üdülője van, amit
lakássá kíván átsoroltatni. Az építési hatóság valószínűleg nem fogja a kérelmet
szakmailag támogatni.
- Kökény Sándor kérelme: két helyen szeretne átsorolást, egy élelmiszeripari
feldolgozó üzem telepítése érdekében mezőgazdasági üzemi területi, illetve Botos
Árpád területével szemben egy iparterület bővítési kérése van. 2,5 ha erdő kijelölése
az aktivitás veszteség.
- Vári István és Mazzeo János kérelme: könnyebb értékesíthetőség céljából kérik a
lovas turisztikai területté kijelölt terület vegyes övezeti átsorolását. Az aktivitás érték
veszteség 0,4 ha erdő. Korábban ki kellett találni egy külön övezeti területet, hogy a
lovas turisztikai terület létrejöjjön, meglepődve tapasztalja, hogy most módosítani
szeretnének a tulajdonosok.
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-

Népfőiskola Alapítvány kérelme: új beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre. 1
ha erdő kijelölésével jár.

dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a Lakiteleki
Népfőiskolát. Ez a körülmény változtat-e a Népfőiskola kérelmén, egyszerűsített eljárásba
kerülhet-e a kérelem?
Rédeiné Bondor Klára építész: olvasta a kiemelt állami beruházássá nyilvánítást a Magyar
Közlönyben, de a kérdésnek jobban utána kell néznie.
-

-

Pótári Béla kérelme: túlépített, kicsi, falusias lakóövezetbe sorolt telkén, vegyes
övezeti átsorolást kér a legmagasabb, 80%-os beépíthetőséggel. Még ez is aktivitás
érték veszteséggel jár.
Varga Antal natúrlé üzem bővítésének előkészítése még folyamatban van, itt erdő
rovására történne a változtatás, ami nagy érték veszteséggel jár.
A temető esetében lévő kérelem előkészítésén is még dolgoznia kell.
Honti Attila helyi építész javaslatcsomagja alapvető koncepcionális kérdéseket
feszeget.
Varga József, Sári László kérelme ipari övezeti átsorolás természetvédelmi övezet
közelében.

Azokat a kérelmeket, amiket a szakhatóság nem hagy jóvá, vissza kell hozni a Képviselőtestület elé, hogy lezáruljon az adott ügy.
Felföldi Zoltán polgármester: az előterjesztésben olvasható, mely civil szervezetek vannak
javasolva, hogy részt vegyenek a véleményezési eljárásban. A módosítási kérelmekkel mikor
találkozik legközelebb a Képviselő-testület?
Rédeiné Bondor Klára építész: nem kötelező, de javasolt, hogy az előzetes tájékoztatási
szakasz után döntsön a Képviselő-testület, hogy mely kérelmeket nem folytatja tovább.
Kötelezően látnia kell a Képviselő-testületnek a záró véleményezés előtt. A partnerségi
egyeztetés résztvevőinek véleményét is látja majd a Képviselő-testület. A partnert
tértivevényes levéllel kell értesíteni a határozatról, és ha határidőn belül nem nyilatkozik,
kiesik a rendszerből.
Felföldi Zoltán polgármester: a koncepciónál bent lehet hagyni az összes civil szervezetet,
névváltozás miatt javasolja törölni a Tölgyfa Vadásztársaság Egyesületet és a Tőserdei
Vadásztársaságot, illetve felvenni a Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közösségét, a
teljes eljárásból kéri törölni a Lakiteleki Önkéntes Segítők Egyesületét, viszont kéri felvenni a
Népfőiskola Alapítványt, a Lakiteleki Torna Egyletet és a Lakiteleki Tölgy Alapítványt. Az
egyszerűsített eljárásból kéri törölni a Lakitelek Közbiztonságáért Alapítványt, felvenni
javasolja a Lakiteleki Faluszépítő Egyesületet és a Lakiteleki Tölgy Alapítványt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2013. (V.17.) határozata
Településrendezési terv módosításának megindítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Felföldi Zoltán polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület teljes eljárás megindítását kezdeményezi a beérkezett
lakossági kérelmek tárgyában. Az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának
lezárulása után a tervezési munkára árajánlatot kell kérni, és a tervezési
költségek viselésére a kezdeményezőkkel településrendezési szerződést kell
kötni.
2. Azon kérelmek esetében, melyekről az előzetes tájékoztatási szakasz végére az
derül ki, hogy nincs esély a kérelem szerinti módosítás jogszerű végrehajtására,
a Képviselőtestület ismételten dönt, és az ügyet lezárja.
3. Felkéri a Polgármestert az előzetes tájékoztatási szakasz szakmai előkészítésére
és megindítására.
Határidő: értelemszerűen, folyamatos
Felelős: polgármester
Értesül:

- Rédeiné Bondor Klára
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2013. (V.17.) határozata
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Felföldi Zoltán polgármester
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 29.§-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének
partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg:
1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia, és a településrendezési eszközök Eljr. szerinti
tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a partnerségi egyeztetés
résztvevői (továbbiakban: partnerek):
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban:
- országgyűlési képviselő
- Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács
- Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara
- történelmi egyházak
- Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, távhő-, hírközlési
szolgáltatók)
- Tömegközlekedési közszolgáltató (volán)
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Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
Lakiteleki Fiatalok Egyesülete
Lakiteleki Hegyközség
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete
Lakiteleki Önkéntes Segítők Egyesülete
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Lakiteleki Torna Egylet
Lakiteleki Triatlon és Szabadidősport Egyesület
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lakiteleki
Csoport
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lakiteleki Csoport
Polgárőrség Lakitelek
Szikra Horgászegyesület
Tiszamenti Motorsport Egyesület
Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közöttsége
Tőserdei Vadásztársaság
Népdalkör
Karitász Csoport
Kösöntyű Néptánccsoport
Nyugdíjas Klub
Nőbizottság
Kézimunka szakkör
Lakiteleki Gondozási Központért Alapítvány
Könyvtári Közösségekért Alapítvány
Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
Lakitelek Közművelődéséért Alapítvány
Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány
Lakiteleki Tölgy Alapítvány
Népfőiskola Alapítvány
Tőserdőért Alapítvány

településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban:
teljes eljárásban:
- Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara
- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
- Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete
- Lakiteleki Tölgy Alapítvány
- Népfőiskola Alapítvány
- Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Polgárőrség Lakitelek
- Lakiteleki Torna Egylet
- Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
egyszerűsített eljárásban:
- Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Polgárőrség Lakitelek
- Lakiteleki Tölgy Alapítvány
- Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
tárgyalásos eljárásban: az Eljr. 32. § (6) a) és b) pont szerinti esetekben a
teljes eljárás szerinti partnerek
az Eljr. 32. §(6) c.) és d) pont szerinti esetekben partnereket nem szükséges
bevonni
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Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek
látja, úgy a partnerek körét az egyes eljárásokban bővítheti.
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási
szakaszokban a partnereket először írásban keresi meg a polgármester, míg a
további szakaszokban a partnereket elektronikusan értesíti a tervezetek
honlapon való elérhetőségéről és a szükséges véleménykérésről. Amennyiben a
partner jelzi az elektronikus kapcsolattartás akadályát, úgy a továbbiakban az
általa kért módon kerül megkeresésre.
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények
dokumentálása, elfogadásának vagy el nem fogadásának módja,
nyilvántartása
A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont
partnerek megadott határidőben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti
képviselő testületi döntés előkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni
és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi előterjesztésben vagy annak
mellékleteiben be is kell mutatni.
A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási
szakaszban és koncepció tervezet véleményezési szakaszában a bevont
partnerek megadott határidőben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti
képviselő testületi döntés előkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni
és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi előterjesztésben vagy annak
mellékleteiben be is kell mutatni.
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott
határidőben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi
döntés előkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani,
valamint a képviselő testületi előterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is
kell mutatni.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia, és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések
A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot,
valamint az egyes eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek
hozzáférését a község honlapján kell biztosítani.
5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr.
szerinti véleményezési szakaszban a partnerek megkeresésével egyidejűleg és
azonos határidőben a község lakosságának véleményezési lehetőséget
szükséges biztosítani a http://www.lakitelek.hu honlapon keresztül. Az erről
szóló felhívást a honlapon kell közölni és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kell kifüggeszteni. Az így beérkezett véleményeket a partnerek véleményeivel
azonos módon kell feldolgozni.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Értesül:

- Rédeiné Bondor Klára
- Irattár
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2. NAPIREND –

A Lakiteleki Bölcsőde megszüntetése és a Tisza-menti
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
társulási
megállapodásának, valamint az általa alapított intézménynek
jogszabály szerinti módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: az előterjesztés a mellékletekkel együtt közel 100 oldalas
anyag. A Bölcsőde jogutóddal megszűnik, és integrálódik a köznevelési társulásba. A
megyei kormányhivatal illetékes szervével egyeztetni kellett, hogy az átalakulás megfeleljen
a jogszabályi környezetnek. Közben a köznevelési társulás is átalakul, a két átalakulást
kellett egy eljárásban lebonyolítani.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2013. (V.17.) határozata
A Lakiteleki Bölcsőde megszüntetése és a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának, valamint az általa alapított intézménynek
jogszabály szerinti módosítása
Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

1.

A Képviselő-testület elfogadja a Lakiteleki Bölcsőde jogutódlással történő
megszüntetetését, valamint a megszüntető okiratot.

2.

A Képviselő-testület elfogadja a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosítását és egységes szerkezetbe
foglalt szövegezését.

3.

A Képviselő-testület elfogadja az Eötvös Óvoda Alapító okiratának módosítását
és egységes szerkezetbe foglalt szövegezését.

4.

A Képviselő-testület elfogadja a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatát.

5.

A Képviselő-testület elfogadja a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Házirendjét.

6.

A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a
Lakiteleki Bölcsőde jogutódlással történő megszüntetésével és a Társulás
átalakulásával kapcsolatban folyamatban lévő eljárások során, az esetlegesen
később felmerülő hiánypótláskor a Képviselő-testület helyett, nevében teljes
jogkörrel eljárjon és aláírjon.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
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LAKITELEKI BÖLCSÖDE MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht) 11. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. §.
rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr) 14. §. (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja
ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Lakiteleki Bölcsőde
2. A költségvetési szerv székhelye, azonosítói:
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 632450
3. A költségvetési szervet megszüntető szerv megnevezése, székhelye:
Lakitelek Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
4. A megszűnés módja:
Jogutóddal történő megszűnés: egyesítéssel (beolvadással).
5. A megszűnés oka:
A közfeladat más szervezetben hatékonyabban és költségtakarékosabban működtethető.
6. A közfeladat jövőbeni ellátásának módja:
Lakitelek Önkormányzata továbbra is biztosítani kívánja településén a családban nevelkedő,
elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését.
A Lakiteleki Bölcsőde szervezeti formája alakul át:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete ………… számú határozatával döntött arra nézve,
hogy kezdeményezi a Lakiteleki Bölcsőde és a Szivárvány Óvoda Lakiteleki tagintézménye közös
igazgatású intézményként való továbbműködését, a Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás által alapított Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda, Óvoda–
Bölcsőde Intézmény keretén belül, akként, hogy az Intézmény a Szivárvány Óvoda Lakiteleki
székhelyintézménye megnevezést kapja.
7. A jogutód szerv megnevezése és székhelye:
Intézmény neve: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda, Óvoda–Bölcsőde
Intézmény
Rövidített neve: Szivárvány Óvoda
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1./a.
A jogutódot terheli a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátása,
valamennyi joga és kötelezettsége, vagyona, vagyoni joga és előirányzatai.
8. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:
A költségvetési szerv használatában lévő valamennyi ingó és ingatlan vagyontárgyakat a
költségvetési szerv megszűnésekor a jogutód szerv használatába adja az alábbiak szerint:
- 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti kizárólagos, önkormányzati tulajdonú,
588. hrsz-ú ingatlan a jogutód szerv használatába kerül.
- az ingó vagyont az analitikus nyilvántartás szerinti leltár tartalmazza.
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9. A Lakiteleki Bölcsődénél foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezések:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján valamennyi
közalkalmazottat jelen okirat hatálybalépésének napjától a jogutód szerv változatlan feltételekkel
továbbfoglalkoztatja, így őket a költségvetési szerv megszüntetése nem érinti.
10. A kötelezettségvállalás rendje:
A költségvetési szerv 2013. június 30. napjáig vállalhat kötelezettségeket.
11. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja:
A működési engedély jogerőre emelkedésének napja, de leghamarabb 2013. június 30. napja,
mely időpontban a költségvetési szervet törlik a törzskönyvi nyilvántartásból. A Lakiteleki Bölcsőde
feladatait a működési engedély jogerőre emelkedésének napjától kezdődően a Szivárvány Közös
Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda, Óvoda–Bölcsőde Intézmény látja el.
Záradék: A Lakiteleki Bölcsőde megszüntető okiratát Lakitelek Önkormányzatának Képviselőtestülete 119/2013. (V.17.) számú. határozatával.
Jelen megszüntető okirat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lakiteleki Bölcsőde
alapító okiratának elfogadásáról és módosításáról szóló alábbi határozatok: 77/2009.(VII.22.)
számú, 100/2009.(X.15.) számú, 104/2010.(XI.4.) számú, ………../2012. (…………) számú.
Lakitelek, 2013. május 17.

…………………………………
Felföldi Zoltán
polgármester

…………………………………….
dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

A Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási megállapodásának módosítása, mely hatályba 2013. június 30. napján
lép

1. A felvezető rész az alábbiak szerint módosul:
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk k., pontja alapján (szabad társulás elve), a Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1997. évi XV. tv. 10. cikkében foglaltak
szerint (helyi önkormányzatok egyesülési joga) valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
IV. fejezetének
rendelkezéseire (87. §. – 95. §.) figyelemmel, egymás egyenjogúságának és a
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával, közös érdekeik és a kölcsönös előnyök
mentén - a Mötv. 13. §. (1) bekezdésének 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátásáról társulás útján gondoskodnak, a jelen
társulási megállapodásban foglaltak szerint:
2. Módosul a társulási megállapodás I. fejezete, az alábbiak szerint:
Általános rendelkezések
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1. A társulás neve: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábbi neve:
Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás)
2. A társulás székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
3. A társulás tagjainak neve és székhelye:
LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
-A társulásban képviseli: Felföldi Zoltán polgármester
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
-A társulásban képviseli: Pap Sándor polgármester
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
-A társulásban képviseli: Sinka Ferenc polgármester
A lakosságszámról az 1. számú melléklet rendelkezik.
4. A társulás döntéshozó szerve:
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatokat képviselő polgármesterekből álló
Társulási Tanács.
5. A társulás működési/illetékességi területe:
A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok (továbbiakban: tagok)
közigazgatási területe.
6. A társulás jogállása:
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A jogi személy jogképes. Ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és
kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek,
azaz vagyona lehet, szerződést köthet.
3. Módosul a II. fejezete, az alábbiak szerint:
A társulás célja
Annak elérése, hogy a tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati
feladataikat - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. §. (3)
bekezdésben és 4. §.1./a pontjában meghatározott köznevelési alapfeladatot –
figyelemmel a 74. §. (2) bek-ben foglaltakra - valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 14. §. (2) bek. b.,
pontjában, a 42. §.-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátást - közösen, társulási
keretek között, magasabb színvonalon lássák el.
4. Módosul a III. fejezete, az alábbiak szerint:
A Társulás feladatköre, feladatellátásának módja
1.

A Társulás feladatköre:
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A 3. pontban megnevezett tagok a Mötv. 13. §. (1) bekezdésében meghatározott
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai
nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt
helyi önkormányzati feladataikat valamint az Nkt. 46.§ (3) b. pontja alapján az
intézményi közétkeztetést közösen látják el, a közös feladatellátásra köznevelési és
gyermekjóléti intézményt tartanak fenn.
2. A feladatellátás módja:
A 3. pontban megnevezett tagok kötelező köznevelési közfeladataikat (óvodai
nevelés) valamint gyermekjóléti alapellátásaikat (bölcsődei nevelés) a társulásban
való részvétellel, társulás keretében teljesítik.
3. A társulás által fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése:
Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és
Óvoda Intézmény, rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ( korábbi neve:
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda – Bölcsőde Intézmény )
1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye:
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata:
óvodai nevelés 3-6 éves korig
telephelyei:
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6
éves korig
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés 3
éves korig
2.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6
éves korig
3.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye:
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves
korig valamint bölcsődei nevelés: 3 év alatt
4.

Alapító jogok gyakorlása:

A 3. pontban meghatározott a társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában az
alapítói jogokat (azaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.- továbbiakban: Áht.
- 9. §. (1) a., pontjában rögzített jogokat: „a költségvetési szerv alapító okiratának
kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és
megszüntetése”) az önkormányzatok együttesen gyakorolják, az egyéb irányítói jogokat
a Társulási Tanács gyakorolja a társulási megállapodás IV. fejezetében rögzítettek
szerint.
5. Módosul a IV. fejezete, az alábbiak szerint:
A Társulás szervezete és működése
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). Döntéseit
ülésén, határozattal hozza.
2. A Tanácsban a tagok delegáltjai a társult települési önkormányzatok polgármesterei.
Megbízatásuk a polgármesteri megbízatásuk megszűnéséig tart.
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3. A Tanácsban a polgármesterek egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Szavazni
személyesen vagy írásban lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács
határozathozatalához a tagok egyhangú, igen szavazata szükséges. A Tanács akkor
határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A Tanács ülésére tanácskozási joggal vesznek részt a társult önkormányzatok jegyzői,
és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői.
4. A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, alelnökét és határozza meg ügyrendjét.
A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök, vagy a Tanács által felhatalmazott
képviselő hívja össze és vezeti.
5. Az
-

ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára;
az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére.

6. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni az illetékes kormányhivatalnak.
7. A Társulás munkaszervezete: A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal.
8. A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi
hatásköröket:

a) a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) tekintetében a kinevezés és
felmentés, vagy a vezetői megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása (fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás),
b) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges
intézkedések megtétele (költségvetés, zárszámadás elfogadása),
c) az ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való
szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése,
számonkérése, ellenőrzése,
d) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek
előzetes vagy utólagos jóváhagyása,
e) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok, valamint az a), és a c)-e) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához
szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.
g.) az intézmény szakmai programjának jóváhagyása,
h.) amennyiben jogszabály engedi, úgy meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai, bölcsődei csoportlétszámtól való eltérést,
i.) meghatározza az óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját,
j.) amit az Nkt. és a Gyvt. a fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utal.
A b.), c.), g.), h.) alpontjaiban meghatározott döntésekhez ki kell kérni az érintett
tagok véleményét, figyelemmel azonban a III./4. pontjában foglalt rendelkezésre.
6. Módosul a V. fejezete, az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogok:
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1. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
2. Az intézményegység, tagintézmény vezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács,
az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények vezetőinek kinevezése, felmentése, a tagintézmény székhelye
szerinti önkormányzat képviselő-testülete javaslatának figyelembevételével
történik. Az érintett képviselő-testület a javaslathoz a helyben kialakított
véleményezési eljárást lefolytatja.
3. A székhelyintézményben és a tagintézményeiben foglalkoztatott alkalmazottak
felett a kinevezési és az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények esetében a tagintézmény vezető javaslatát ki kell kérni.
4. A 2012/13. nevelési év időtartamára a tanács megbízást ad az intézményvezetői
feladatok ellátására. Ez idő alatt gondoskodik az intézményvezető pályázat útján
történő kiválasztásáról, kinevezéséről.
7. Az alábbiak szerint módosul a VI. fejezete, az alábbiak szerint:
A Társulás vagyoni viszonyai:
1. A tagok biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges
anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételeket.
2. A tagok a 2. és 3. sz. mellékletben felsorolt ingó és ingatlan vagyont nem adják át
a Társulásnak, az saját tulajdonuk marad úgy, hogy azt a III/1. pontban
részletezett feladatellátás érdekében közös fenntartásba adják.
3. A székhely intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon Lakitelek
Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4. Az egyes tagintézmények használatában lévő ingatlan és ingó vagyon az egyes
társult települési önkormányzatok tulajdonát képezi.
5. A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes
biztosítással kell rendelkeznie.
Az intézmények működéséhez szükséges ingatlanok a Szivárvány Közös
Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda, Egységes Óvoda–Bölcsőde Intézmény
térítésmentes használatába kerülnek. Az intézmény feladatellátásához átadott
ingatlanok felsorolása az Alapító Okirat tartalmi elemét, valamint jelen
megállapodás 2. számú mellékletét képezik.
6. Az intézmények használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvételére 2007.
július 31-i fordulónappal készített mérleg és az azt alátámasztó analitikus
nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárral történt, azonban az azóta eltelt
időre tekintettel a 2013. június 30. napján érvényes és hatályos analitikus
nyilvántartás adatai alapján elkészített leltár felvételére kerül sor. A 2007. július
31. napján és a 2013. június 30. napján felvett jegyzőkönyvek jelen megállapodás
3. számú mellékletét képezik.
7. A
társulás
tagjai,
a
térítésmentes
használatba
adott
ingatlanok
értéknövekedésével kapcsolatban előzetesen, külön megállapodásban rögzítik a
tulajdonosi hozzájárulást, valamint a tulajdonjog rendezésére, a fejlesztés
értékének megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket.
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8. A közös vagyon megosztására a társult települési önkormányzatok képviselőtestületeinek külön megállapodása, valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az
irányadóak.
9. A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (pályázat)
keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a tagok közös tulajdonát
képezi, pályázati önrészük arányában. Önrész nélküli pályázat esetében az
ingatlanoknak a pályázat megvalósításának kezdő időpontjában fennálló értéke
alapján kell a vagyongyarapodást nevesíteni.
10. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások
következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát
képezi.
11. A Társulás a térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használati jogra
vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási
megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják.
12. A Kecskemét és Térsége Kistérségi Társulás mikrotérségi szintű feladatellátás
megszűnésével a társult települési önkormányzatok a nevelési-oktatási
feladatukról önállóan gondoskodnak, így a tagintézmény használatában lévő,
könyvviteli
nyilvántartásban
szereplő
eszközök
a
társult
települési
önkormányzatok tulajdonába visszakerülnek.
13. A tagintézmény feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlanok
rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a
társult képviselő-testületek a költségvetési koncepció készítésének időszakában
áttekintik és egyeztetik.
A rekonstrukciós, felújítási feladatok elvégzéséhez a külső erőforrások bevonására
a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen törekednek.
14. A Társulás által fenntartott intézmény közbeszerzéseinek koordinálását a
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal végzi. A közbeszerzéssel összefüggő döntéshozó
testületbe a Társulási Tanács egy főt delegál.
A Társulás által fenntartott intézmény pályázatírással, projekt-menedzsmenttel
kapcsolatos feladatainak koordinálását a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal végzi.
8.Az alábbiak szerint módosul a VII. fejezet:
Költségek viselése és megosztása:
1. A társulás tagjai biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működtetéséhez
szükséges költségeket, illetve a társulás fenntartásával kapcsolatos költségeket,
melyet a társult önkormányzatok éves költségvetési rendeletükben határoznak meg.
2. A székhely és tagintézmények működéséhez, fenntartásához, helyi sajátos igényeik
érvényesítéséhez a pénzügyi hozzájárulást a tagok az éves költségvetési
rendeletükben elkülönített előirányzatként szerepeltetik.
Ezen felül külön feltüntetik a Társulás döntéseinek előkészítéséhez és
végrehajtásához, a gazdálkodással összefüggő és adminisztrációs feladatok
ellátásához szükséges fedezetet.
3. Az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségek viselése:
A székhely intézmény és a tagintézmények közös fenntartásával és működésével
kapcsolatos pénzügyi fedezetet a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló
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törvényben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások
képezik.
Ezek elsődlegesen
- az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai, gyermekjóléti
alapellátások jogcímen járó költségvetési hozzájárulás (helyi önkormányzatok
normatív hozzájárulásai),
- köznevelési és gyermekjóléti célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő
kiegészítő támogatások, hozzájárulások,
- központosított előirányzatok,
- kötött felhasználású támogatások,
- pályázati támogatások.
4. Az intézmény/tagintézmény gyermeklétszáma és a rá vonatkozó különféle jogcímek
alapján befolyt állami bevételeket (normatív támogatások, egyéb külső források) a
munkaszervezet havonta bontja le és könyveli az intézmény/tagintézmény
bevételeként.
5. A Társulás intézményeinek külső forrásokból nem fedezett, illetve a helyi települési
sajátosságok érvényesítését szolgáló működési kiadását, többletköltségét a társult
települési önkormányzatok átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén
biztosítják.
6. A társulás, illetve a társulási tanács működtetésével összefüggő költségek viselése:
-

A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó
munkájával, illetve a fenntartott intézmény központi gazdasági szervezetének
működtetésével kapcsolatos többletköltségek fedezetét a tagok a gyermeklétszám
arányában biztosítják, átadott pénzeszköz formájában.

-

A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a tagok a Tanács
útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik.

-

A pénzügyi hozzájárulás mértékét, összegét a tagok költségvetési évenként
állapítják meg, vizsgálják felül, és indokolt esetben módosítják.

-

Az intézmény, a társulás, a tagintézmények költségvetési tervezetét
(költségvetési határozatot) a zárszámadását (költségvetési beszámolót) a Tanács
előzetesen egyezteti.

-

A pénzügyi hozzájárulást a tagok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 28.
napjáig átutalással teljesítik az intézmény számlájára.

7. Lakitelek Önkormányzatának polgármestere a költségvetési támogatás, és a társuló
önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év
végével elszámol.
Az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás
határnapjáig Lakitelek Önkormányzatának polgármestere elkészíti és a Tanács elé
terjeszti.
8. A késedelmes fizetésből, illetve a nem megfelelő adatszolgáltatásából
költségeket, a tagintézmény szerinti önkormányzat viseli.
9.

eredő

A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:
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-

írásban, két alkalommal, a kézhezvételtől számított 15. napos határidő tűzésével
felszólítja fizetésre a társulás munkaszervezete a társulás tagját,
az írásbeli felszólítás ellenére sem teljesített pénzügyi hozzájárulás esetén a
társulás beszedési megbízást nyújt be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz a társulás
tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat birtokában.

9.Módosul a VIII. fejezete, az alábbiak szerint:
A Társulás szakmai és pénzügyi ellenőrzése:

1. A Társulás, illetve az általa fenntartott intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését
Lakitelek Polgármesteri Hivatalának megbízásából kirendelt belső ellenőr végzi.
2. A tagok a feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az
előirányzat felhasználása és az elszámolás ellenőrzésére a Tanácsot jelölik ki,
figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakra.
3. A tagok az intézményvezetőtől, a tagintézmény vezetőjétől a feladatellátásról
közvetlenül is tájékoztatást kérhetnek.
4. A Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Tanácsban végzett
tevékenységükről.
10.Módosul a IX. fejezete, az alábbiak szerint:
A Társulás tagsági viszonyai:
1. Belépés, csatlakozás:
a.) A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz.
b.) A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testületének
minősített többséggel hozott, társulási nyilatkozatot tartalmazó határozatát a tagok
képviselő-testületeinek megküldi.
c.) A b.) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési
önkormányzat képviselő-testületének, hogy
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- vállalja a rá háruló költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését.
d.) A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban kell közölni a társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel.
2. Módosítás:
A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.
3. Kiválás, felmondás:
a) A társulási megállapodást a társulás tagja - figyelemmel a Knt. 84. §. (3) bek.-ben
foglaltakra - a tárgyév július 1. napjával mondhatja fel.
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b) A felmondásról szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozati
döntést a tag legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival
közölni.
4. Kizárás:
A társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozatával figyelemmel a Knt. 84. §. (3) bek.-ben foglaltakra - a naptári év július 1. napjával fontos
okból kizárhatja azt a tagot, amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt írásos felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre.
Fontos oknak minősül:
- a tag a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben – legalább kétszer nem
fizeti be, nem utalja át,
- a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési
kötelezettségének nem tesz eleget – különös tekintettel a Tanács munkájában
való részvételre.
5. Megszűnés:
A társulás megszűnik:
a./ ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b./ ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti minősített többséggel azt
elhatározzák;
c./a törvény erejénél fogva;
d./ a bíróság jogerős döntése alapján;
6. A társulás tagjai a kiváláskor, kizáráskor valamint a társulás megszűnésekor
kötelesek egymással elszámolni.
- A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő
megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
- A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt
évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a
társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött
szerződés alapján - használati díj illeti meg.
7. A társulás tagjai a társulási megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról vagy a
társulás megszűntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb
60 napon belül döntenek.
11.Módosul a X. fejezete, az alábbiak szerint:
Vegyes rendelkezések:
1. A társulási megállapodás 2007. július 31. napján lépett hatályba és határozatlan
időre szól.
2. A társulási megállapodás 2013. május …………. napján keltezett módosítása 2013.
június 30. napján lép hatályba.
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3. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az
Mötv., valamint az Nkt. és Gyvt. valamint a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
4. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
tárgyalásos úton, egymás közti egyeztetéssel rendezik.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei
között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben kikötik a
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét.
A társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás
kérdésben bármelyik képviselő-testület a kereset benyújtása előtt kikéri az
önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.
12.Módosul a Társulási megállapodás melléklete, az alábbiak szerint:
1.számú melléklet
Település neve
Lakitelek
Nyárlőrinc
Tiszaug
Összesen

Lakosság száma
4651
2307
940
7898

2.számú melléklet
Lakitelek,
Óvoda épülete
6065, Kiss János u. 1/A.
helyrajzi száma: 282
Lakitelek,
Óvoda épülete
Telephely: 6065, Széchenyi krt. 102.
helyrajzi száma: 1157
Lakitelek,
Bölcsőde épülete
Telephely: 6065, Petőfi Sándor u. 2.
helyrajzi száma: 588
Nyárlőrinc,
Óvoda épülete
6032 Dózsa György út 11.
helyrajzi száma: 456
Tiszaug
Óvoda épülete
6064 Tiszaug Móra Ferenc u. 2.
Helyrajzi szám: 127

megoszlási arány %
59 %
29 %
12 %
100 %
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3. számú melléklet: Mérlegek, analitikus leltárak
Záradék:
A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

Jóváhagyó határozat száma:

………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Lakitelek, 2013. május ……………….
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
Felföldi Zoltán
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
Pap Sándor
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
Sinka Ferenc

Társulási Megállapodás
(a 2013. május………. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt
szövege):
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Magyarország Alaptörvényének 32. cikk k., pontja alapján (szabad társulás elve), a Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1997. évi XV. tv. 10. cikkében foglaltak
szerint (helyi önkormányzatok egyesülési joga) valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
IV. fejezetének
rendelkezéseire (87. §. – 95. §.) figyelemmel, egymás egyenjogúságának és a
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával, közös érdekeik és a kölcsönös előnyök
mentén - a Mötv. 13. §. (1) bekezdésének 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátásáról társulás útján gondoskodnak, a jelen
társulási megállapodásban foglaltak szerint:
I. fejezet
Általános rendelkezések
7. A társulás neve: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábbi neve:
Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás)
8. A társulás székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
9. A társulás tagjainak neve és székhelye:
LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
-A társulásban képviseli: Felföldi Zoltán polgármester
NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
-A társulásban képviseli: Pap Sándor polgármester
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
-A társulásban képviseli: Sinka Ferenc polgármester
A lakosságszámról az 1. számú melléklet rendelkezik.
10. A társulás döntéshozó szerve:
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatokat képviselő polgármesterekből álló
Társulási Tanács.
11. A társulás működési/illetékességi területe:
A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok (továbbiakban: tagok)
közigazgatási területe.
12. A társulás jogállása:
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A jogi személy jogképes. Ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és
kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek,
azaz vagyona lehet, szerződést köthet.
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II. fejezet
A társulás célja
Annak elérése, hogy a tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati
feladataikat - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. §. (3)
bekezdésben és 4. §.1./a pontjában meghatározott köznevelési alapfeladatot –
figyelemmel a 74. §. (2) bek-ben foglaltakra - valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 14. §. (2) bek. b.,
pontjában, a 42. §.-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátást - közösen, társulási
keretek között, magasabb színvonalon lássák el.
III. fejezet
A Társulás feladatköre, feladatellátásának módja
2.

A Társulás feladatköre:

A 3. pontban megnevezett tagok a Mötv. 13. §. (1) bekezdésében meghatározott
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai
nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt
helyi önkormányzati feladataikat valamint az Nkt. 46.§ (3) b. pontja alapján az
intézményi közétkeztetést közösen látják el, a közös feladatellátásra köznevelési és
gyermekjóléti intézményt tartanak fenn.
5. A feladatellátás módja:
A 3. pontban megnevezett tagok kötelező köznevelési közfeladataikat (óvodai
nevelés) valamint gyermekjóléti alapellátásaikat (bölcsődei nevelés) a társulásban
való részvétellel, társulás keretében teljesítik.
6. A társulás által fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése:
Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda–Bölcsőde és
Óvoda Intézmény, rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ( korábbi neve:
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda – Bölcsőde Intézmény )
4.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye:
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata:
óvodai nevelés 3-6 éves korig
telephelyei:
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6
éves korig
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés 3
éves korig
5.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6
éves korig
6.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye:
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6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves
korig valamint bölcsődei nevelés: 3 év alatt
7.

Alapító jogok gyakorlása:

A 3. pontban meghatározott a társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában az
alapítói jogokat (azaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.- továbbiakban: Áht.
- 9. §. (1) a., pontjában rögzített jogokat: „a költségvetési szerv alapító okiratának
kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és
megszüntetése”) az önkormányzatok együttesen gyakorolják, az egyéb irányítói jogokat
a Társulási Tanács gyakorolja a társulási megállapodás IV. fejezetében rögzítettek
szerint.
IV. fejezet
A Társulás szervezete és működése
9. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). Döntéseit
ülésén, határozattal hozza.
10. A Tanácsban a tagok delegáltjai a társult települési önkormányzatok polgármesterei.
Megbízatásuk a polgármesteri megbízatásuk megszűnéséig tart.
11. A Tanácsban a polgármesterek egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Szavazni
személyesen vagy írásban lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács
határozathozatalához a tagok egyhangú, igen szavazata szükséges. A Tanács akkor
határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A Tanács ülésére tanácskozási joggal vesznek részt a társult önkormányzatok jegyzői,
és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői.
12. A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, alelnökét és határozza meg ügyrendjét.
A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök, vagy a Tanács által felhatalmazott
képviselő hívja össze és vezeti.
13. Az
-

ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára;
az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére.

14. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni az illetékes kormányhivatalnak.
15. A Társulás munkaszervezete: A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal.
16. A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi
hatásköröket:

a) a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) tekintetében a kinevezés és
felmentés, vagy a vezetői megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói
jogok gyakorlása (fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás),
b) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg
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nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges
intézkedések megtétele (költségvetés, zárszámadás elfogadása),
c) az ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való
szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése,
számonkérése, ellenőrzése,
d) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek
előzetes vagy utólagos jóváhagyása,

e) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok, valamint az a), és a c)-e) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához
szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.
g.) az intézmény szakmai programjának jóváhagyása,
h.) amennyiben jogszabály engedi, úgy meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai, bölcsődei csoportlétszámtól való eltérést,
i.) meghatározza az óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját,
j.) amit az Nkt. és a Gyvt. a fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utal.
A b.), c.), g.), h.) alpontjaiban meghatározott döntésekhez ki kell kérni az érintett
tagok véleményét, figyelemmel azonban a III./4. pontjában foglalt rendelkezésre.

V. fejezet
Munkáltatói jogok
5. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
6. Az intézményegység, tagintézmény vezető felett a munkáltatói jogokat a Tanács,
az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények vezetőinek kinevezése, felmentése, a tagintézmény székhelye
szerinti önkormányzat képviselő-testülete javaslatának figyelembevételével
történik. Az érintett képviselő-testület a javaslathoz a helyben kialakított
véleményezési eljárást lefolytatja.
7. A székhelyintézményben és a tagintézményeiben foglalkoztatott alkalmazottak
felett a kinevezési és az egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.
A tagintézmények esetében a tagintézmény vezető javaslatát ki kell kérni.
8. A 2012/13. nevelési év időtartamára a tanács megbízást ad az intézményvezetői
feladatok ellátására. Ez idő alatt gondoskodik az intézményvezető pályázat útján
történő kiválasztásáról, kinevezéséről.
VI. fejezet
A Társulás vagyoni viszonyai
15. A tagok biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges
anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételeket.
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16. A tagok a 2. és 3. sz. mellékletben felsorolt ingó és ingatlan vagyont nem adják át
a Társulásnak, az saját tulajdonuk marad úgy, hogy azt a III/1. pontban
részletezett feladatellátás érdekében közös fenntartásba adják.
17. A székhely intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon Lakitelek
Önkormányzatának tulajdonát képezi.
18. Az egyes tagintézmények használatában lévő ingatlan és ingó vagyon az egyes
társult települési önkormányzatok tulajdonát képezi.
19. A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes
biztosítással kell rendelkeznie.

Az intézmények működéséhez szükséges ingatlanok a Szivárvány Közös
Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda, Egységes Óvoda–Bölcsőde Intézmény
térítésmentes használatába kerülnek. Az intézmény feladatellátásához átadott
ingatlanok felsorolása az Alapító Okirat tartalmi elemét, valamint jelen
megállapodás 2. számú mellékletét képezik.
20. Az intézmények használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvételére 2007.
július 31-i fordulónappal készített mérleg és az azt alátámasztó analitikus
nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárral történt, azonban az azóta eltelt
időre tekintettel a 2013. június 30. napján érvényes és hatályos analitikus
nyilvántartás adatai alapján elkészített leltár felvételére kerül sor. A 2007. július
31. napján és a 2013. június 30. napján felvett jegyzőkönyvek jelen megállapodás
3. számú mellékletét képezik.
21. A
társulás
tagjai,
a
térítésmentes
használatba
adott
ingatlanok
értéknövekedésével kapcsolatban előzetesen, külön megállapodásban rögzítik a
tulajdonosi hozzájárulást, valamint a tulajdonjog rendezésére, a fejlesztés
értékének megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket.
22. A közös vagyon megosztására a társult települési önkormányzatok képviselőtestületeinek külön megállapodása, valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az
irányadóak.
23. A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (pályázat)
keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a tagok közös tulajdonát
képezi, pályázati önrészük arányában. Önrész nélküli pályázat esetében az
ingatlanoknak a pályázat megvalósításának kezdő időpontjában fennálló értéke
alapján kell a vagyongyarapodást nevesíteni.
24. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások
következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát
képezi.
25. A Társulás a térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használati jogra
vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási
megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják.
26. A Kecskemét és Térsége Kistérségi Társulás mikrotérségi szintű feladatellátás
megszűnésével a társult települési önkormányzatok a nevelési-oktatási
feladatukról önállóan gondoskodnak, így a tagintézmény használatában lévő,
könyvviteli
nyilvántartásban
szereplő
eszközök
a
társult
települési
önkormányzatok tulajdonába visszakerülnek.
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27. A tagintézmény feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlanok
rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a
társult képviselő-testületek a költségvetési koncepció készítésének időszakában
áttekintik és egyeztetik.
A rekonstrukciós, felújítási feladatok elvégzéséhez a külső erőforrások bevonására
a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen törekednek.
28. A Társulás által fenntartott intézmény közbeszerzéseinek koordinálását a
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal végzi. A közbeszerzéssel összefüggő döntéshozó
testületbe a Társulási Tanács egy főt delegál.
A Társulás által fenntartott intézmény pályázatírással, projekt-menedzsmenttel
kapcsolatos feladatainak koordinálását a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal végzi.

VII. fejezet
Költségek viselése és megosztása
10. A társulás tagjai biztosítják a társulás által fenntartott intézmény működtetéséhez
szükséges költségeket, illetve a társulás fenntartásával kapcsolatos költségeket,
melyet a társult önkormányzatok éves költségvetési rendeletükben határoznak meg.
11. A székhely és tagintézmények működéséhez, fenntartásához, helyi sajátos igényeik
érvényesítéséhez a pénzügyi hozzájárulást a tagok az éves költségvetési
rendeletükben elkülönített előirányzatként szerepeltetik.
Ezen felül külön feltüntetik a Társulás döntéseinek előkészítéséhez és
végrehajtásához, a gazdálkodással összefüggő és adminisztrációs feladatok
ellátásához szükséges fedezetet.
12. Az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségek viselése:
A székhely intézmény és a tagintézmények közös fenntartásával és működésével
kapcsolatos pénzügyi fedezetet a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló
törvényben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások
képezik.
Ezek elsődlegesen
- az éves költségvetési törvényben meghatározott óvodai, gyermekjóléti
alapellátások jogcímen járó költségvetési hozzájárulás (helyi önkormányzatok
normatív hozzájárulásai),
- köznevelési és gyermekjóléti célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő
kiegészítő támogatások, hozzájárulások,
- központosított előirányzatok,
- kötött felhasználású támogatások,
- pályázati támogatások.
13. Az intézmény/tagintézmény gyermeklétszáma és a rá vonatkozó különféle jogcímek
alapján befolyt állami bevételeket (normatív támogatások, egyéb külső források) a
munkaszervezet havonta bontja le és könyveli az intézmény/tagintézmény
bevételeként.
14. A Társulás intézményeinek külső forrásokból nem fedezett, illetve a helyi települési
sajátosságok érvényesítését szolgáló működési kiadását, többletköltségét a társult
települési önkormányzatok átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén
biztosítják.
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15. A társulás, illetve a társulási tanács működtetésével összefüggő költségek viselése:
-

A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó
munkájával, illetve a fenntartott intézmény központi gazdasági szervezetének
működtetésével kapcsolatos többletköltségek fedezetét a tagok a gyermeklétszám
arányában biztosítják, átadott pénzeszköz formájában.

-

A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a tagok a Tanács
útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik.

-

A pénzügyi hozzájárulás mértékét, összegét a tagok költségvetési évenként
állapítják meg, vizsgálják felül, és indokolt esetben módosítják.

-

Az intézmény, a társulás, a tagintézmények költségvetési tervezetét
(költségvetési határozatot) a zárszámadását (költségvetési beszámolót) a Tanács
előzetesen egyezteti.

-

A pénzügyi hozzájárulást a tagok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 28.
napjáig átutalással teljesítik az intézmény számlájára.

16. Lakitelek Önkormányzatának polgármestere a költségvetési támogatás, és a társuló
önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év
végével elszámol.
Az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás
határnapjáig Lakitelek Önkormányzatának polgármestere elkészíti és a Tanács elé
terjeszti.
17. A késedelmes fizetésből, illetve a nem megfelelő adatszolgáltatásából
költségeket, a tagintézmény szerinti önkormányzat viseli.

eredő

18. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:
-

írásban, két alkalommal, a kézhezvételtől számított 15. napos határidő tűzésével
felszólítja fizetésre a társulás munkaszervezete a társulás tagját,
az írásbeli felszólítás ellenére sem teljesített pénzügyi hozzájárulás esetén a
társulás beszedési megbízást nyújt be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz a társulás
tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat birtokában.

VIII. fejezet
A Társulás szakmai és pénzügyi ellenőrzése
5. A Társulás, illetve az általa fenntartott intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését
Lakitelek Polgármesteri Hivatalának megbízásából kirendelt belső ellenőr végzi.
6. A tagok a feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az
előirányzat felhasználása és az elszámolás ellenőrzésére a Tanácsot jelölik ki,
figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakra.
7. A tagok az intézményvezetőtől, a tagintézmény vezetőjétől a feladatellátásról
közvetlenül is tájékoztatást kérhetnek.
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8. A Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Tanácsban végzett
tevékenységükről.

IX. fejezet
A Társulás tagsági viszonyai
8. Belépés, csatlakozás:
a.) A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz.
b.) A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testületének
minősített többséggel hozott, társulási nyilatkozatot tartalmazó határozatát a tagok
képviselő-testületeinek megküldi.
c.) A b.) pontban hivatkozott határozatban ki kell mondani a társulni kívánó települési
önkormányzat képviselő-testületének, hogy
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- vállalja a rá háruló költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését.
d.) A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban kell közölni a társulást
alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel.
9. Módosítás:
A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.
10. Kiválás, felmondás:
a) A társulási megállapodást a társulás tagja - figyelemmel a Knt. 84. §. (3) bek.-ben
foglaltakra - a tárgyév július 1. napjával mondhatja fel.
b) A felmondásról szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozati
döntést a tag legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival
közölni.
11. Kizárás:
A társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozatával figyelemmel a Knt. 84. §. (3) bek.-ben foglaltakra - a naptári év július 1. napjával fontos
okból kizárhatja azt a tagot, amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt írásos felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre.
Fontos oknak minősül:
- a tag a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben – legalább kétszer nem
fizeti be, nem utalja át,
- a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési
kötelezettségének nem tesz eleget – különös tekintettel a Tanács munkájában
való részvételre.
12. Megszűnés:
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A társulás megszűnik:
a./ ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;
b./ ha a társulás tagjai a Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti minősített többséggel azt
elhatározzák;
c./a törvény erejénél fogva;
d./ a bíróság jogerős döntése alapján;
13. A társulás tagjai a kiváláskor, kizáráskor valamint a társulás megszűnésekor
kötelesek egymással elszámolni.
- A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő
megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
- A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt
évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a
társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött
szerződés alapján - használati díj illeti meg.
14. A társulás tagjai a társulási megállapodás jóváhagyásáról, módosításáról vagy a
társulás megszűntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb
60 napon belül döntenek.
X. fejezet
Vegyes rendelkezések
5. A társulási megállapodás 2007. július 31. napján lépett hatályba és határozatlan
időre szól.
6. A társulási megállapodás 2013. május …………. napján keltezett módosítása 2013.
június 30. napján lép hatályba.
7. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az
Mötv., valamint az Nkt. és Gyvt. valamint a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
8. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
tárgyalásos úton, egymás közti egyeztetéssel rendezik.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei
között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben kikötik a
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét.
A társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás
kérdésben bármelyik képviselő-testület a kereset benyújtása előtt kikéri az
önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.

Záradék:
A társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét az érintett
önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

………………………………..

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

…………………………………..

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

…………………………………..

Lakitelek, 2013. május ……………….
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

Polgármester

Felföldi Zoltán

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
Pap Sándor
TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
Sinka Ferenc

1.számú melléklet
Település neve
Lakitelek
Nyárlőrinc
Tiszaug
Összesen

Lakosság száma
4651
2307
940
7898

2.számú melléklet
Lakitelek,
Óvoda épülete
6065, Kiss János u. 1/A.
helyrajzi száma: 282

megoszlási
59 %
29 %
12 %
100 %

arány %
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Lakitelek,
Óvoda épülete
Telephely: 6065, Széchenyi krt. 102.
helyrajzi száma: 1157
Lakitelek,
Bölcsőde épülete
Telephely: 6065, Petőfi Sándor u. 2.
helyrajzi száma: 588
Nyárlőrinc,
Óvoda épülete
6032 Dózsa György út 11.
helyrajzi száma: 456
Tiszaug
Óvoda épülete
6064 Tiszaug Móra Ferenc u. 2.
Helyrajzi szám: 127
3. számú melléklet: Mérlegek, analitikus leltárak

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Lakitelek Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Nyárlőrinc Községi
Önkormányzata által alapított, többször módosított Eötvös Loránd Napközi
Otthonos Óvoda, Óvoda - Bölcsőde Intézmény Alapító Okiratának 2013. május
………. napján kelt módosítása - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az
államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2)
bek., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal - 2013. július 1. napján
történő hatályba lépéssel:
Módosítás oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény rendelkezéseivel és a Társulási Megállapodás szövegezésével történő
összhang megteremtése.
1.
Módosul az Alapító okirat 1. pontja akként, hogy jelenlegi neve - Eötvös
Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda –Bölcsőde Intézmény - törlésre kerül.
Módosítással, 2013. július 1. napjától neve:
1. Intézmény neve: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes
Óvoda–Bölcsőde és Óvoda Intézmény
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2.
Módosul az Alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint, módosítással, 2013.
július 1. napjától rövidített neve:
2. Rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
3.
Módosul az Alapító okirat 4. pontja akként, hogy kiegészül az alapító okirat
új, 4. és 5. ponttal, 2013. július 1. napjától – ezáltal az alapító okirat sorszámozás is
módosításra kerül - az alábbiak szerint:
4. Alapítói jogok gyakorlója, mely jogokat a társulási megállapodásban foglaltak
szerint gyakorolja:
Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat (6032 Dózsa György u. 34.)
Tiszaug Község Önkormányzata (6064 Rákóczi Ferenc utca 51.)
5. Irányító szerv neve és annak vezetője: Tisza-menti Köznevelési és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa és annak elnöke (Áht. 2. §. (1) bek. i.,
pontjának ic., alpontja)
4.

Módosul az Alapító okirat 8. pontja, az alábbiak szerint:

8. KSH stat. számjel: 15540117-8510-322-03
5.

Módosul az Alapító okirat 15. pontja akként, hogy a fenntartó neve:

15. Fenntartó neve: Tisza- menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
6.
Módosul az Alapító okirat 17. pontja akként, hogy alaptevékenysége kibővül.
Módosítással, 2013. július 1. napjától alaptevékenysége:
18. Alaptevékenysége:
- A jóváhagyott helyi óvodai (nevelési) pedagógiai program szerinti óvodai
nevelés;
- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése
A) Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése
a) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- mozgáskorlátozott gyermek
- alig látó, gyengén látó gyermek
- nagyothalló gyermek
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek
- beszédfogyatékos gyermek
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek
- a fejlődés egyéb pszichés zavaréval küzdő gyermek
b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése
c) Kiemelten tehetséges gyermek nevelése
B) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az Óvodai fejlesztő
program megszervezésével.

- A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
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szakszerű gondozását és nevelését biztosító bölcsőde működtetése, a jóváhagyott
bölcsődei szakmai program-nevelési terv szerinti bölcsődei ellátás;
- Módszertani szakirányítás ( un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése).
7.
Módosul az Alapító okirat 18. pontja akként, hogy szakfeladatai 2013. július 1.
napjától :
19. Szakfeladatai (alap):
1. 562912(1) Óvodai intézményi étkezés
2. 562913(1) Iskolai intézményi étkezés
3. 562917(1) Munkahelyi étkeztetés
4. 680002(1) Nem lakóingatlan bérbeadása, emeltetése
5. 841906(9) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
6. 851000(1) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
7. 851011(1) Óvodai nevelés, ellátás
8. 851012(1) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
9. 889101(1) Bölcsődei ellátás
10. 749031(1) Módszertani szakirányítás
8.
Módosul az Alapító okirat 19. pontja akként, hogy intézményegységei,
alapintézményei 2013. július 1. napjától :
20. Intézményegységei, tagintézményei:
1.)

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye:
Székhely intézmény:
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a.
telephelyei:
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102.
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.

2.)

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11.

3.)

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye:
6064
Tiszaug, Móra Ferenc utca 2.

11.
Módosul az Alapító okirat 20. pontja akként, hogy maximális gyermeklétszám
2013. július 1. napjától:
21. Maximális gyermek létszám:
1. Csoportok száma:
- Óvodai csoportok száma:
Lakitelek
Nyárlőrinc

6 csoport
3 csoport
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Tiszaug
1 csoport
- Bölcsődei csoportok száma:
Lakitelek
4 csoport
2. Maximális létszámok:

Lakitelek
óvodai ellátásban
150 fő
bölcsődei ellátásban
54 fő
Nyárlőrinc
75 fő
Tiszaug:
- óvodai ellátásban
25 fő
- egységes óvoda-bölcsődei ellátásban
bölcsődés korú gyermek:
5 fő
óvodás korú gyermek:
15 fő
12.
Módosul az Alapító okirat 21. pontja, mely a feladatellátást szolgáló
ingatlanvagyonáról szól, 2013. július 1. napjától kezdődően, az alábbiak szerint:
22. Feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában álló:
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/A. (Óvoda székhely épülete)
282 hrsz.
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 102. (Óvoda telephely épülete) 1157 hrsz.
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám (Bölcsőde épülete)
588. hrsz.
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonában álló:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 11. (Óvoda épülete)
456 hrsz
Tiszaug Község Önkormányzatának tulajdonában álló:
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. (Óvoda-Bölcsőde épülete)
127 hrsz

13.
Módosul az Alapító okirat 22. és 23. pontja (Vagyon feletti rendelkezés, a
feladatellátást szolgáló vagyon) akként, hogy a két pont összevonásra (23.pont) ill. a
6. alpont módosításra került, 2013. július 1. napjától kezdődően:
23. Vagyon feletti rendelkezés, a feladatellátást szolgáló vagyon:
1. A székhely épületei és berendezései, felszerelési tárgyai Lakitelek
Önkormányzatának kirázólagos tulajdonát képezik.
2. A tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési
tárgyak a tagintézmény fekvése szerinti önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezik.
3. Az ingatlanok fekvése szerinti települési önkormányzatok képviselő-testületei
térítésmentes használati jogot biztosítanak az intézmény részére. A
fenntartási feladatokkal járó kötelezettségek az ingatlan fekvése szerinti
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tulajdonos önkormányzatot terhelik. A feladat ellátásához rendelkezésre
állnak a költségvetési szerv vagyonleltárában nyilvántartott ingó és ingatlan
vagyontárgyak.
4. Az ingatlanok felett az intézmény nem jogosult rendelkezni (Nem idegenítheti
el, és nem terhelheti őket.) Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az
alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül
hasznosítható, adható bérbe.
5. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatok által végzett beruházások
következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat
tulajdonát képezi.
6. A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (pl. pályázat)
keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a társulat települési
önkormányzatok közös tulajdonát képezi pályázati önrészük arányában.
Önrész nélküli pályázat esetében az ingatlanoknak a pályázat
megvalósításának kezdő időpontjában fennálló értéke alapján kell a
vagyongyarapodást nevesíteni.
14.
Módosul az Alapító okirat korábbi 24., jelenleg 25. pontja (az intézményvezető
kinevezése), 2013. július 1. napjától kezdődően:
25. Az intézményvezető kinevezése
Az intézmény vezetőjét a Tisza- menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
„közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben” szóló 138/1992. ( X. 8.) Korm. rendelet valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázat útján, határozott időre
bízza meg.
Pályáztatás nélkül legfeljebb 1 évre nevezhető ki intézményvezető.
Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács
elnöke gyakorolja.
Záradék:
Az alapító okiratot a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábban: Tisza
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás) 18/2009. számú határozatával hagyta
jóvá és a 12/2010. számú határozatával fogadta el a módosítást a 26/2010. számú
határozatával és az újabb módosítást 10/2011. sz. határozatával fogadta el, a módosítást a
21/2011. számú határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 22/2011. számú
határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 18/2012. számú határozatával fogadta el,
az újabb módosítást a ………………………………./2013. számú határozatával fogadta el

Jelen, alapító okirat módosítás 2013. július 1. napján lép hatályba.

Lakitelek, 2013. május …………………...
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Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.
Felföldi Zoltán

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.

Pap Sándor

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.
Sinka Ferenc

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
Lakitelek Önkormányzata, Tiszaug Község Önkormányzata, Nyárlőrinc Községi
Önkormányzata által alapított, többször módosított Eötvös Loránd Napközi
Otthonos Óvoda, Óvoda - Bölcsőde Intézmény Alapító Okiratának 2013. május
………. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege, - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló tv.
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. §. (1)-(2) bek., Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
szerinti tartalommal - 2013. július 1. napján történő hatályba lépéssel:
Módosítás oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény rendelkezéseivel és a Társulási Megállapodás szövegezésével történő
összhang megteremtése.

1. Intézmény neve: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes
Óvoda–Bölcsőde és Óvoda Intézmény
2. Rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
3. Székhelye: 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1./a.
4. Alapítói jogok gyakorlója, mely jogokat a társulási megállapodásban foglaltak
szerint gyakorolja:
Lakitelek Önkormányzata (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat (6032 Dózsa György u. 34.)
Tiszaug Község Önkormányzata (6064 Rákóczi Ferenc utca 51.)
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5. Irányító szerv neve és annak vezetője: Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Tanácsa és annak elnöke (Áht. 2. §. (1) bek. i., pontjának ic.,
alpontja)
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti
tevékenység (óvoda)
b., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott bölcsődei gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek
napközbeni ellátása (bölcsőde)
7. Szakágazati száma :

851020

Óvodai nevelés, ellátás

8. KSH stat. számjel: 15540117-8510-322-03
9. Adó szám: 15540117-2-03
10. Törzskönyvi száma: 540117
11. OM azonosítója: 202135
12. Működési területe, köre:
a., Lakitelek Önkormányzatának Igazgatási Területe
b., Nyárlőrinc Községi Önkormányzatának Igazgatási Területe
c., Tiszaug Község Önkormányzatának Igazgatási Területe
13. Típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény
14. Székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
15. Fenntartó neve: Tisza- menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
16. Fenntartó székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
17. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
18. Alaptevékenysége:
- A jóváhagyott helyi óvodai (nevelési) pedagógiai program szerinti óvodai nevelés;
- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése
A) Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése
a) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- mozgáskorlátozott gyermek
- alig látó, gyengén látó gyermek
- nagyothalló gyermek
- enyhén értelmi fogyatékos gyermek
- beszédfogyatékos gyermek
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- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek
- a fejlődés egyéb pszichés zavaréval küzdő gyermek
b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése
c) Kiemelten tehetséges gyermek nevelése
B) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az Óvodai fejlesztő
program megszervezésével.

- A családban nevelkedő elsődlegesen 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító bölcsőde működtetése, a jóváhagyott
bölcsődei szakmai program-nevelési terv szerinti bölcsődei ellátás;
- Módszertani szakirányítás ( un.: jó gyakorlat átadása, terjesztése).
19. Szakfeladatai (alap):
15. 562912(1) Óvodai intézményi étkezés
16. 562913(1) Iskolai intézményi étkezés
17. 562917(1) Munkahelyi étkeztetés
18. 680002(1) Nem lakóingatlan bérbeadása, emeltetése
19. 841906(9) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
20. 851000(1) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
21. 851011(1) Óvodai nevelés, ellátás
22. 851012(1) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
23. 889101(1) Bölcsődei ellátás
24. 749031(1) Módszertani szakirányítás
20. Intézményegységei, tagintézményei:
2.)

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye:
Székhely intézmény:
6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a.
telephelyei:
1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102.
2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.

2.)

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11.

3.)

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye:
6064
Tiszaug, Móra Ferenc utca 2.

21. Maximális gyermek létszám:
1. Csoportok száma:
- Óvodai csoportok száma:
Lakitelek
Nyárlőrinc
Tiszaug

6 csoport
3 csoport
1 csoport
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- Bölcsődei csoportok száma:
Lakitelek
4 csoport
2. Maximális létszámok:

Lakitelek
óvodai ellátásban
150 fő
bölcsődei ellátásban
54 fő
Nyárlőrinc
75 fő
Tiszaug:
- óvodai ellátásban
25 fő
- egységes óvoda-bölcsődei ellátásban
bölcsődés korú gyermek:
5 fő
óvodás korú gyermek:
15 fő

22. Feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
Lakitelek Önkormányzatának tulajdonában álló:
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/A. (Óvoda székhely épülete)
282 hrsz.
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 102. (Óvoda telephely épülete) 1157 hrsz.
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám (Bölcsőde épülete)
588. hrsz.
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának tulajdonában álló:
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 11. (Óvoda épülete)
456 hrsz
Tiszaug Község Önkormányzatának tulajdonában álló:
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. (Óvoda-Bölcsőde épülete)
127 hrsz

23. Vagyon feletti rendelkezés, a feladatellátást szolgáló vagyon:
7. A székhely épületei és berendezései, felszerelési tárgyai Lakitelek
Önkormányzatának kirázólagos tulajdonát képezik.
8. A tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a
tagintézmény fekvése szerinti önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik.
9. Az ingatlanok fekvése szerinti települési önkormányzatok képviselő-testületei
térítésmentes használati jogot biztosítanak az intézmény részére. A fenntartási
feladatokkal járó kötelezettségek az ingatlan fekvése szerinti tulajdonos
önkormányzatot terhelik. A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a
költségvetési szerv vagyonleltárában nyilvántartott ingó és ingatlan
vagyontárgyak.
10. Az ingatlanok felett az intézmény nem jogosult rendelkezni (Nem idegenítheti
el, és nem terhelheti őket.) Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az
alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül
hasznosítható, adható bérbe.
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11.

12.

Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatok által végzett beruházások
következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat
tulajdonát képezi.
A térítésmentes használatba átadott vagyon külső forrásokból (pl. pályázat)
keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a társulat települési
önkormányzatok közös tulajdonát képezi pályázati önrészük arányában.
Önrész nélküli pályázat esetében az ingatlanoknak a pályázat
megvalósításának kezdő időpontjában fennálló értéke alapján kell a
vagyongyarapodást nevesíteni.

24. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
25. Az intézményvezető kinevezése
Az intézmény vezetőjét a Tisza- menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
„közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben” szóló 138/1992. ( X. 8.) Korm. rendelet valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján pályázat útján, határozott időre
bízza meg.
Pályáztatás nélkül legfeljebb 1 évre nevezhető ki intézményvezető.
Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke
gyakorolja.
26. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése
1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján,
közalkalmazotti jogviszony
2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján, polgári jogi
jogviszony
3. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, munkajogi
jogviszony
27. A költségvetési szerv alapításának időpontja:
A költségvetési szerv alapításának időpontja 2007. július 31.
Záradék:
Az alapító okiratot a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábban: Tisza
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás) 18/2009. számú határozatával hagyta
jóvá és a 12/2010. számú határozatával fogadta el a módosítást a 26/2010. számú
határozatával és az újabb módosítást 10/2011. sz. határozatával fogadta el, a módosítást a
21/2011. számú határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 22/2011. számú
határozatával fogadta el, az újabb módosítást a 18/2012. számú határozatával fogadta el,
az újabb módosítást a ………………………………./2013. számú határozatával fogadta el
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A fenti egységes szerkezetű alapító okiratot a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti
Társulás (korábban: Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás)
……………………./2013. számú határozatával, Lakitelek Önkormányzat Képviselő
Testülete …../2013. (………………) határozatával, Nyárlőrinc Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete ………../2013. (……..) számú határozatával fogadta el, Tiszaug
Község Önkormányzatának Képviselő Testülete ……../2013. (……….) számú
határozatával fogadta el..
Jelen, egységes szerkezetű alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba.

Lakitelek, 2013. május …………………...
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

Felföldi Zoltán

NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata
6032 Dózsa György u. 34.
Pap Sándor

TISZAUG Község Önkormányzata
6064 Rákóczi út 51.

Sinka Ferenc

2013.
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ÓVODA-BÖCSŐDE ÉS ÓVODA
INTÉZMÉNY
LAKITELEK, NYÁRLŐRINC, TISZAUG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT
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1.

Általános rendelkezések

A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. Megalkotása a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A
Szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését,
továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe. A Szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek,
tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
A Szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
A köznevelési intézmény SZMSZ-ét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület fogadja el.

Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többlet
kötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A Szervezeti és működési szabályzat a
fenntartó egyetértésének időpontjával lép hatályba.
Jelen Szervezeti és működési szabályzatot szülők, a munkavállalók és más érdeklődők
megtekinthetik az intézményvezető és a tagintézmény vezető irodában.

A Szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok személyi hatálya kiterjed az intézmény
minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, betartása rájuk
nézve kötelező érvényű. Jelen Szervezeti és működési szabályzat hatályba lépése 2013. július 01től, visszavonásig érvényes.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az előző SZMSZ.

2. Az intézmény jellemzői, jogállása, és
gazdálkodási módja
Az intézmény megnevezése:
Rövidített neve:
Alapítás éve:
OM azonosító:

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde,
Egységes Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda intézmény
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2007. augusztus 01.
202135

az
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Székhelye és címe:
Bélyegző felirata:

Számlavezető bankfiók:
Bankszámlaszám:
Intézmény típusa:

6065 Lakitelek Kiss János u. 1/a.
Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és
Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda
intézmény
6065 Lakitelek Kiss János u. 1/a
Lakiteleki Takarékszövetkezet
52000018-11100056
Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény

Az intézményalapító és fenntartó szerve:
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
Az intézmény felügyeleti szerve:
Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
Székhely intézmény:
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye
6065 Lakitelek Kiss János u. 1/a
Telephelye:
6065 Lakitelek Széchenyi krt. 102.
6065 Lakitelek Petőfi Sándor utca 2.
Tagintézmények:
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye
6032 Nyárlőrinc Dózsa Gy. út 11.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye
6064 Tiszaug Móra Ferenc út 2.

Az intézmény feladat ellátási rendje
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
Szakfeladatok

562912(1)
562913(1)
562917(1)
680002(1)
841906(9)
851000(1)
851011(1)
851012(1)
889101(1)
749031(1)

Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, emeltetése
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Módszertani szakirányítás (Jó gyakorlat átadása, terjesztése)

Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott
intézményvezető látja el.
Az intézmény hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.

Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos jogköre
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Az intézmény megállapított éves költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a
köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az
intézmény vezetőjének vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi,
munkaügyi feladatait az intézmény székhelyén látja el, a Fenntartó által jóváhagyott költségvetési
kereten belül önálló gazdálkodást folytat.

Az intézmény, gazdálkodási feladatainak ellátása

Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdasági vezető látja el. Az
intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi juttatások,
munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások –
vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában
meghatározottak alapján a gazdálkodási ügyintéző érvényesítésre, a térítési díjak beszedésére, a
házipénztár kezelésére jogosult. Az intézmény vezetője és helyettesei kötelezettségvállalási és
utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával
élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból
jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.

A kiadmányozási jogkör gyakorlása
Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. A pénzügyi kötelezettséget
vállaló iratok kivételével egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali
intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettes írja alá.
A tagintézmény vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó tagintézmény szakmai
tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, a
kiadások szakmai teljesítésének igazolására, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre
terjed ki.
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás
érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalás ellenjegyzését a
gazdasági vezető végzi.
Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek
közül két személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt
használnak.
Az intézményegységek által készített pályázatokat az intézményvezető vagy annak helyettesei is
aláírják a következő módon: a pályázatok szakmai felelőseként a tagintézmény vezetők, a
pénzügyi kötelezettséget vállalók felelőseként az intézményvezető vagy általános helyettese,
ellenjegyzője a gazdasági vezető.

Az intézményi étkeztetés biztosítása

Az intézmény saját konyhát nem működtet. Tagintézmények, a tagintézményi étkezést a települési
önkormányzatok útján biztosítják. Az élelmezési nyersanyagnormát a tagintézmények települési
önkormányzatai állapítják meg.

3. Az intézmény működése, feladatai és
alapdokumentumai, jogosultságai.
A tagóvodák

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
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feltéve, hogy minden, a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermekek neveléséhez
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások kertében folyik. Az óvodai
nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, a nevelőtestület által elfogadott
és a fenntartó egyetértését bíró Pedagógiai program alapján folyik.
Az óvoda az iskolával szorosan együttműködve keresi az iskolába való átmenet legjobb módját.
Gondoskodik a fejlődésben visszamaradt gyermekek felzárkóztatásáról, a kiemelt figyelmet
igénylő
gyermek – ideértve a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, a sajátos nevelési igényű
gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, a kiemelten
tehetséges gyermekek - valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásáról. Gondoskodik
az óvodai intézményi étkeztetésről.
Az intézmény szakmai alapdokumentumai:
 Pedagógiai program
 A Bölcsődei nevelés nevelési és szakmai programja
 éves pedagógiai munkaterv
A tagóvodák jogosultságai
- Az óvodai felvétel
- Az óvodai szakvélemény kiállítása
- véleményezés a rendszeres óvodába járás alól való felmentésről
- 5 éven felüliek rendszeres óvodába járási kötelezettségével kapcsolatos írásos
dokumentálás
- 7 éven felüli gyermekek óvodai nevelésének nevelőtestületi jóváhagyása

Az egységes óvoda-bölcsőde
Az egységes óvoda-bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi. Azoknak a második
életévüket betöltött gyermekeknek a nevelését - gondozását vállalja, akiknek szülei valamilyen ok
miatt nem tudja biztosítani a napközbeni ellátását, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az
intézményi gondozás. A nevelőmunka a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára

épülő, a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó egyetértését bíró Pedagógiai program,
valamint „ A Bölcsődei nevelés nevelési és szakmai programja” alapján folyik.
Az egységes óvoda-bölcsőde a tiszaugi tagóvoda egy óvodai csoportjában látja el a kettő évnél
idősebb, de három év alatti gyermekeket. Ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő
gondozási és nevelési feladatokat. Gondoskodik a gyermekek intézményi étkeztetésről. Sajátos
nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás feladatait külső szakemberek
biztosításával látja el.

A bölcsőde
A bölcsőde, a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását, nevelését végzi. Ellátja az egy évnél idősebb, de három év alatti gyermekeket

a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő gondozási és nevelési feladatokat. Gondoskodik a
gyermekek intézményi étkeztetésről. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés
és gondozás feladatait külső szakemberek biztosításával látja el.
Lakiteleken bölcsőde működését e szabályzat külön, önálló részét képező Bölcsődei Szervezeti és
működési szabályzat szabályozza.
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4. Az intézmény szervezeti felépítése és
vezetése
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy
az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően a
helyi sajátosságok figyelembevételével, magas színvonalon láthassa el.

A Szivárvány Óvoda szervezeti egységei

Székhely intézmény
Lakitelek
( óvoda és bölcsőde)

Titkárság

Tagintézmény
Nyárlőrinc
( óvoda)

Vezetői szintek

Gazgálkodási szervezet

Tagintézmény
Tiszaug
( óvoda, óvodabölcsőde)
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INTÉZMÉNYVEZETŐ

INTÉZMÉNYVEZETŐ
HELYETTES

GAZDASÁGI VEZETŐ

ÓVODATITKÁR

GAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ
TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ
TISZAUG

TAGINTÉZMÉNYVEZETŐ
NYÁRLŐRINC

TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ
HELYETTES

ÓVODATITKÁR

5. A tagintézményekkel való kapcsolattartás
rendje
A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények

Az intézmény a tagintézményekkel folyamatos, napi kapcsolatot tart fenn. Az intézményvezető a
kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy:

az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a tagintézményt illetve
annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti,

az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy a
tagintézmény is megfelelő súlyt kapjon, az információ időben eljusson a tagintézménybe.
A tagintézmények vezetői kötelesek minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos
eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé.

A kapcsolattartás formái







személyes megbeszélés, tájékoztatás,
telefonos egyeztetés, jelzés,
írásos tájékoztatás,
értekezlet,
a tagintézmény ellenőrzése
fórumok,
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Közös foglakoztatások

A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelező óráikat
különböző tagóvodákban is megtarthatják, egyéb más munkakörben foglalkoztatott munkatársak
munkaidejüket különböző tagóvodákban is letölthetik. Az intézmény, az érintett
közalkalmazottakat változó munkahelyen foglalkoztatja.

6. A vezetők és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás és feladatmegosztás
Az igazgatótanács
Az igazgatótanács az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más
testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az intézményvezető által meghatározott
ügyekben döntéshozó testületként működik. Előkészíti az alkalmazotti értekezlet elé kerülő és az
érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró feladatokat. Információt közvetít a napi működés formájáról. A
vezetőségi értekezletet az intézményvezető, távollétében az intézményvezető helyettes vezeti.
Szavazati joggal rendelkező tagjai:






az intézményvezető
intézményvezető helyettes
a tagintézmény-vezetők
a gazdasági-vezető
szakmai vezető (bölcsőde)

Az igazgatótanács tanácskozási joggal az alkalmazotti közösség bármely tagját meghívhatja soron következő
ülésére.
Az igazgatótanács tagság személyhez kötött jog, akadályoztatás esetén a tagintézmények vezetőit helyetteseik
képviselik.
Az igazgatótanács saját munkaprogramja szerint a havi rendszerességgel ülésezik, a hónap második hetének
szerdai napján. A témától függően meghívhat még más tagokat is. Az igazgatótanács személyi döntéseket érintő
ügyekben zárt ülést rendelhet el.
Rendkívüli ülést az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat, de az ok
megjelölésével bármely tag kezdeményezheti annak összehívását.
Az igazgatótanács tagjainak feladata



tájékoztatni az alkalmazotti közösségeiket az igazgatótanács napirendjéről,
előterjesztéseikről, állásfoglalásaikról, döntéseikről. A tagoknak minden olyan esetben,
amikor jogszabály vagy az igazgatótanács saját döntése meghatározza, titoktartási
kötelezettsége van.



Az alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek előkészítése. Ennek keretében dönt az értekezlet
összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen
véleményezi, és az értekezleten állásfoglalását ismerteti. Az igazgatótanács készíti elő az
alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve, ha az
intézményvezető megbízás tárgyában kerül összehívásra, melyet az előkészítő bizottság végez.
 Információt közvetít a tagintézmények havi működés formájáról. Szervezi az intézmény közös
programjait.
A vezetőség döntési jogköre.


A tagintézmény vezetővel szembeni fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés
megállapítása
 A pedagógiai programmal összhangban álló szakmai fejlesztés és az azt szolgáló személyi és tárgyi
feltételek biztosítása
 Az intézmény belső kitüntetéseinek odaítélése
 Saját ügyrend
A vezetőség véleményezései jogkörébe tartoznak.


a kibocsátásra kerülő intézményi szintű szabályzatok, az intézmény éves munkaterve és
beszámolója
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az intézmény költségvetési tervének javaslata
az tagintézmény által benyújtásra váró pályázatok

oktatás hatékonyságával, eredményességével kapcsolatos ügyek,
a továbbképzési program alakításával kapcsolatos ügyek,
az intézményvezetés tagjainak munkája
az intézmény innovációs tevékenységével, fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek
a feladatellátás szervezésével, a feladatellátás hatékonyságával kapcsolatos ügyek
a demokratizmus érvényesülése
a működés jogszerűsége, helyi szabályozása
költségtakarékos gazdálkodás elvei
minden olyan ügy, amely az intézmény hatékony működését eredményezi

 minden olyan kérdés, amelyben az intézményvezető véleményt kér
A vezetőség ügyrendje
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Üléseit az intézmény éves munkatervében rögzítetteknek megfelelően tartja.
Az időpontról legalább három nappal előtte értesíteni kell a tagokat, a javasolt napirend és az
egyes pontokhoz készített előterjesztések közzétételével együtt.
A rendkívüli vezetőségi ülések időpontjáról a tagokat legalább 1 nappal az értekezlet előtt
tájékoztatni kell a napirend pontos megjelölésével, ellenkező esetben az ülésen való részt vétel
nem kötelező.
A vezetőségi ülést az intézményvezető vezeti
A vezetőségi ülésről feljegyzést kell készíteni, melyet az ülés után legfeljebb 1 héttel meg kell
küldeni valamennyi tagintézménynek.
A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Döntéseit
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az intézményvezető
dönt. Fegyelmi döntéshez, és személyi kérdésekben a tagok kétharmadának titkos szavazás
keretében adott igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet
rész.

Az intézményvezető feladatai és kötelességei:


















A tárgyalandó témák felvétele és előterjesztése
Az előterjesztések és témák sorrendjének meghatározása
A napirendi pontok vitára bocsátása
A határozatképesség megállapítása
A témák megvitatására szánt időhatár megszavaztatása
Az ülés vezetése
A szó megadása
A szavazás elrendelése
A szavazás eredményének megállapítása
Határozat kimondása
A hozzászólások időtartamának korlátozása szükség esetén
Szünet elrendelése
Ülés berekesztése
Az ülés rendjének fenntartása
A vezetőség tagjaként az intézményvezető is szavaz
Döntés előtt köteles a döntéshez szükséges valamennyi javaslatot szavazásra feltenni
Ügyrendi kérdésekben soron kívül ad szót

Az intézményvezető
Az intézmény élén a magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki egyben a lakiteleki
óvoda vezetője is. Feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki:
 Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért.
 Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét.
 Gondoskodik a Pedagógiai program megvalósításának személyi, tárgyi és módszertani
feltételeiről.
 Az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér-, a létszám és a munkaerő-gazdálkodás
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jogát.
Gyakorolja – az illetékes tagintézmény-vezetővel történt egyeztetés után– közalkalmazotti
jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, valamennyi közalkalmazottra
kiterjedő kizárólagos munkáltatói jogkört, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó
közalkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogkört.
Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés
folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek
kihasználásának optimális módjáról.
Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő
feladatok ellátásáról.
Az Intézményvezetés állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének
elveiről és módjáról.
Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat a jogszabály vagy
az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe.
Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az intézmény szakszervezeti
szerveivel és a Közalkalmazotti Tanáccsal.
Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre – meghatározott
ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet mértékét és
gyakorlatának módját.
Érvényesíti az aláírási és kötelezettségvállalási jogosultságát.
Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult bármely
ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni.
A szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a gyermekek felvételekkel kapcsolatos vezetői
döntéseket, a létszám és csoportszám alakulását.
Kiválasztja és az intézményvezetés véleményének figyelembevételével megbízza az általános
helyettest.

Az intézményvezető feladat és hatáskörökből átruházott feladat és hatáskörök.
Az intézményvezető – egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett – a következő
hatásköröket ruházza át:
 A képviseleti jogok köréből:
- A szülői szervezetnél történő képviseletet a tagintézmény vezetőkre, egyéb hatáskör
átruházására esetenkénti megbízással kerül sor
 A gazdálkodási jogkörből
- a tagintézményi költségkeret-gazdálkodás a tagintézmény-vezetőkre.
 A kötelezettségvállalás jogköréből
- A pénzügyi szabályzatban foglalt értékhatárig történő kötelezettségvállalást az
tagintézmény-vezetőkre a házipénztári ellátmány terhére.
 A munkáltatói jogköréből:
- A tagintézményekben a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése
kivételével a munkáltatói jogkört a tagintézmény-vezetőkre az irányításuk alá tartozó
közalkalmazottak tekintetében.
- A székhely intézményben a szabadságolási terv elkészítését, szabadságok engedélyezését,
helyettesítések megszervezését, a munkaidő beosztás elkészítését az intézményvezető
helyettesre.
 A munka- és tűzvédelmi illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálását
a gazdasági-vezetőre.
Az intézményvezető-helyettesek
Az intézmény vezetőjének munkáját az intézményvezető helyettesek segítik.
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A tagóvoda vezetők véleményének figyelembevételével az intézmény vezetője nevezi ki
határozatlan időre. Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.
Feladatai:









Az intézményvezető távollétében teljes jogkört gyakorol. Aláírási jogkörrel rendelkezik, használhatja az
óvoda bélyegzőjét.
Részletes tanügy igazgatási feladatokat lát el, ezen belül:

Munkaterv alapján ellenőrzési feladatokat lát el

Szükség szerint nevelési és munkatársi értekezletet tart

Részt vesz az éves munkaterv készítésében és értékelésében
Az intézmény vezetővel közösen tartja a kapcsolatot a gazdasági szervekkel.
Részt vesz a költségvetés elkészítésében
Ellenőrzi és számon kérheti a munkarend és munkaidő beosztás betartását, egészségügyi előírások
betartását.
Észrevételével jelzést ad, javaslatával segíti elő az intézmény működését.
Az intézmény vezetőségében a pedagógiai munka irányításában aktívan részt vesz, kiemelten a kiemelt
figyelmet igénylő gyerekek ellátását, az óvoda iskola átmenet könnyítését.

 Közvetlenül részt vesz és felel az intézményi éves munkaterv kiemelt feladatinak
megvalósításáért.
 Elkészíti az intézmény szabadságolási tervét, ellenőrzi a szabadság nyilvántartást.
 Közreműködik a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében.
 Elkészíti és továbbítja az intézményre vonatkozó statisztikai jelentést és egyéb
adatszolgáltatást, melynek pontosságáért anyagi felelősséggel tartozik.
A tagintézmény-vezetők
A tagintézmény vezetők a tagintézmények egyszemélyi felelős vezetői. (részletes feladatai a
tagintézményeknél)

Szakmai vezető
A szalmai vezető képviseli a bölcsőde szakmai érdekeit az igazgató tanácsban. Véleményével
hozzájárul a bölcsőde szakmai működésének magas színvonalú ellátásához. (részletes feladatai a
bölcsődei szervezeti és működési szabályzatnál)
A gazdasági vezető
Az intézményvezető egyetértésével és ellenjegyzésével az intézmény számviteli és pénzügyi
gazdálkodásának vezetését a gazdasági vezető látja el. (részletes feladatai a gazdálkodási
szervezetnél)

Az intézményvezető akadályoztatásának esetén a helyettesítés rendje

Ha egyértelművé válik, hogy
 az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége,
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezetőhelyettesnek kell ellátnia
 az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó
teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, az
intézményvezető helyettesi feladatokat az intézményvezető által kijelölt tagóvoda vezető látja
el.
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Az intézményvezető, illetve az intézményvezető-helyettes együttes helyettesítésére vonatkozó
általános előírások:
 Az intézményvezető által kijelölt helyettes tagóvoda vezető csak a napi, a zökkenőmentes
működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg az
intézményvezető, intézményvezető-helyettes helyett, csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek
gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok.

A tagintézmények vezetősége
A tagintézmények operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más testületek elé
nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint a tagintézmény vezető által meghatározott
ügyekben döntéshozó testületként működik. Előkészíti a tagintézmény nevelőtestületének az alkalmazotti
közösségének értekezlete elé kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró feladatokat.
Információt közvetít a napi működés formájáról. A vezetőségi értekezletet a tagintézmény vezető hívja
össze és vezeti.
Tagjai:
 a tagintézmény-vezető
 a tagintézmény vezető helyettes
A vezetőségi értekezlet a szükségletnek megfelelő rendszerességgel ülésezik, a témától függően meghívhat
még más tagokat is. A vezetői értekezletekről írásbeli emlékeztető, feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői
értekezletet a tagintézmény vezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat.

A tagintézmény-vezető
A tagintézmény vezetők a tagintézmények egyszemélyi felelős vezetői. A vezetők megbízásáról a
nevelőtestületek, az intézmény vezetőségének, valamint a települési Önkormányzat véleményének
figyelembevételével az intézményvezető dönt. Munkáltatójuk az intézményvezető. Megbízásuk öt
évre szól.
Felelősségi köre, feladata a tagóvodában
 Irányítja, szervezi és ellenőrzi a tagintézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, szakmai
ügyekben képviseli az óvodát.
 Felelős:
A takarékos gazdálkodásért
A pedagógiai munkáért
Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési, programjának működéséért.
A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
A nevelőmunka biztonságos és egészséges feltételeinek megteremtéséért.
A gyermekbalesetek megelőzéséért.
A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
A nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért.
A pedagógusok beiskolázási tervének elkészítéséért.
A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, nyilvántartásáért.
A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezleteinek
előkészítéséért, vezetéséért.
A szülői szervezetekkel és az érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért.
A döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért.
 A jogszabályoknak megfelelően végzi tanügy igazgatási feladatait.
 Gondoskodik a munkaerő gazdálkodási feladatok ellátásáról az intézmény vezetőjével
történt egyeztetésnek megfelelően.
 Dönt a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt minden olyan kérdésben, amelyben
nincs egyeztetési kötelezettsége az intézmény vezetőjével, illetve a döntés nem tartozik az
óvoda más döntéshozó testületének hatáskörébe.
 Együttműködik az intézmény más tagintézményeivel.
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A tagintézmény vezető-helyettes
A tagintézmény nevelőtestületének véleményének figyelembevételével a tagintézmény
vezetőjének javaslatára az intézményvezető nevezi ki.
Vezetői tevékenységét a tagintézmény-vezető közvetlen irányítása mellett végzi.
Feladatai:
 Közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi a dajkák és technikai dolgozók munkáját.
 Felelős a helyettesítések megszervezéséért, a beosztás elkészítéséért és az ezzel kapcsolatos
adminisztratív teendőkért.
 Elkészíti a szabadságolási tervet, vezeti a szabadság nyilvántartást, megszervezi a nyári
csoportbeosztást.
 Közreműködik a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében.
 Elkészíti és továbbítja az óvodára vonatkozó statisztikai jelentést és egyéb
adatszolgáltatást, melynek pontosságáért anyagi felelősséggel tartozik.

A tagóvoda vezetők helyettesítési rendje

A lakiteleki székhely és a nyárlőrinci tagóvoda vezetőjét az intézményvezető helyettes illetve a
tagóvoda-vezető helyettes helyettesíti. Együttes akadályoztatásuk esetén a helyettesítésre a
tagóvoda vezetők adnak megbízást. A helyettesítők felelőssége és intézkedési jogköre mindkét
esetben csupán az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
A vezetők helyettesítésének ellátásában reggel 6.30 órától, 7.30-ig, illetve 16.oo órától 17.30
óráig terjedő időben közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző
óvodapedagógusok. Intézkedésre a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus
jogosult. Intézkedési jogköre az óvoda működésével, a gyerekek biztonságának megóvásával
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
A tiszaugi tagóvoda vezetőjét a szolgálatban lévő óvónő helyettesíti. Együttes
akadályoztatásuk esetén a helyettesítésre az intézményvezető írásban ad megbízást. A
helyettesítők felelőssége és intézkedési jogköre mindkét esetben csupán az intézmény
működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő
ügyekre terjed ki.

A gazdasági szervezet
Élén a gazdasági vezető áll, aki az intézményvezető gazdasági helyettese.
Tagjai:
- a gazdasági vezető
- gazdálkodási ügyintéző
A szervezet ellátja
 a költségvetési tervezéssel,
 az előirányzat felhasználással
 a pénzellátással,
 az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással,
 az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,
hasznosításával,
 a bér- és munkaerő-gazdálkodással,
 a készpénzkezeléssel,
 a könyvvezetéssel,
 a beszámolási,
 az adatszolgáltatással,
 a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatokat,
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a jóváhagyott költségvetés keretein belül segíti az intézmény karbantartó, állagmegóvó,
felújítási feladatait,
kapcsolatot tart az intézmény tűz- és munkavédelmi feladatait ellátó külső szervvel,
szervezi az ezzel kapcsolatos feladatokat,
előkészíti az intézmény munka alkalmassági vizsgálatát

A gazdasági vezető
Az intézményvezető egyetértésével és ellenjegyzésével az intézmény számviteli és pénzügyi gazdálkodásának
vezetését a gazdasági vezető látja el. Vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az intézményvezető
dönt. A további munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.

Feladata
irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját, a székhelyintézmény és a
tagintézmények takarékos gazdálkodását
 a számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő
érvényű intézkedéseket tehet az intézmény vezetőjének egyetértésével és ellenjegyzésével.
 folyamatosan aktualizálja az intézmény belső gazdálkodási szabályait, bizonylatkezelési
feladatait
 az utalványozás érvényesítésének és a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének jogkörét
gyakorolja
 összeállítja a költségvetést, és az intézmény vezetőségével együttműködve a végrehajtás
során irányítja és ellenőrzi a költségvetési előírások betartását,
 ellenőrzi az intézmény könyvviteli elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati
rendjének betartását, az intézmény vagyonvédelmét,


Titkárság
Az óvodatitkár
 Az óvodatitkárok a belső szabályzat alapján végzik az érkező iratok központi
intézményi iktatását, a központi irattárazást, a központi postázást.
 Végzik az intézményvezető, a tagóvoda vezetők és a szakmai testületek
összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezetik az ülések
jegyzőkönyveit, nyilvántartják az állásfoglalásokat és a határidőket.
 Koordinálják a tagintézmények kapcsolattartásából adódó adminisztrációs
feladatokat.
 Ellátják az intézményvezetés és tagintézmény vezetés kiszolgálásával kapcsolatos
koordinációs feladatokat, a megrendeléseket.
 Megrendelik, bevételezik és kiadják a tisztító- és takarító eszközöket.
 Feladatuk a térítési díjak beszedése, nyilvántartások vezetése, összesítők elkészítése,
határozatok nyilvántartása, ellenőrzések során teljes felelősséggel tartoznak.
 A székhely intézmény óvodatitkára kezeli az intézmény házipénztárát. A
házipénztárból kifizetést csak az intézményvezető illetve gazdasági vezető engedélyével
végezhet. A házipénztárt tíznaponként ellenőrzi, lezárja, számítógépen rögzíti.
Havonta elvégzi a szükséges zárlati feladatokat a könyvviteli szabályoknak
megfelelően. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban kezelt valamennyi eszköz
és egyéb értékek kezeléséért.
 Vezeti a szállítói, vevői és kötelezettség nyilvántartást
 Végzi az elektronikus banki átutalásokat, és a tételeket könyvelésre előkészíti
 Részt vesz az intézmény vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék
hasznosításának lebonyolításában.
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Feladataikat a munkaköri leírásuk határozza meg.

Az intézményi egységek
Közalkalmazottak

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és
jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak
egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát
közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott.
A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület határozza meg
alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. Az intézmény összes közalkalmazottja alkotják az
intézmény alkalmazotti közösségét.
Az intézmény alkalmazotti közössége
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott
közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak
különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben
szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések,
intézményi gyűlések, stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az éves
munkaterv tartalmazza.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály
előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség
értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
Az intézményi alkalmazotti közösség
Az intézményi alkalmazotti közösség tagjai: az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó, akivel
az intézmény határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesített.

A tagintézmény alkalmazotti közössége
A tagintézményi alkalmazotti közösség tagjai: a tagintézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó.
Az intézményi és a tagintézményi alkalmazotti közösségre vonatkozó szabályok megegyeznek.
Az alkalmazotti közösség évente legalább kettő alkalommal tart értekezletet. Az alkalmazotti értekezlet
akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
Az alkalmazotti értekezletet jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni.
Véleményezési jogköre:
 A kibocsátásra kerülő intézményi szintű szabályzatok, az intézmény éves tervek és beszámolók.
 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
 Az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával vagy módosításával, az intézményvezető megbízásával és a megbízás
visszavonásával.
 Az intézményvezető illetve a tagintézmény vezetőjének megbízásával és a megbízás
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visszavonásával összefüggő kérdések
 Minden olyan kérdést, melyről az intézményvezető véleményt kér

Az intézmény nevelőtestülete
Az intézmény nevelőtestülete az óvodák, az egységes óvoda-bölcsőde, óvodapedagógusainak,
kisgyermeknevelőjének, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó
és határozathozó szerve.
Tagjai:
A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi óvodapedagógus munkakört
betöltő alkalmazottja, valamint az egységes óvoda-bölcsőde óvodapedagógusai és
kisgyermeknevelője.
Az intézmény nevelőtestületének feladata és jogai:
A nevelőtestület legfontosabb feladata a Pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása - ezáltal a
gyermekek magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben.

Az intézmény nevelőtestületének döntési jogköre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

az óvodai Pedagógiai program elfogadása,
az SZMSZ és a házirend elfogadása,
a nevelési év munkatervének jóváhagyása,
átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,
az intézményvezetői szakmai programok elfogadása,
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
saját feladatainak és jogainak részleges átruházása,
továbbképzési program és a Beiskolázási terv elfogadása,
a minőségi bérpótlék elveinek és szempontjainak kidolgozása, elfogadása,
jogszabályokban meghatározott más ügyekben.

Véleménynyilvánítási jogköre:
1.
2.
3.
4.

nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,
az intézmény költségvetésében szakmai célra rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználásának megszervezésében,
5. az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
6. más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.

Az intézményi nevelőtestület értekezletei:
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezleteket tart a tanév során. Az értekezleteket az intézmény
éves munkaterve rögzíti. A nevelőtestületi értekezlet szülői szervezetre vonatkozó napirendi pontjához az
egyetértési jogot gyakorlók – a szülői szervezet - képviselőjét meg kell hívni.
A tanév rendes értekezletei az alábbiak:

1. tanévnyitó értekezlet,
2. tanévzáró értekezlet.
Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a
közalkalmazotti tanács és az intézmény vezetője vagy vezetősége szükségesnek látja.
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Az intézményi nevelőtestület döntései és határozatai

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A
szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt.
A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai
közül egy hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati
formában.
A tagintézmények nevelőtestülete
A tagintézmény nevelőtestülete a tagintézmények, az egységes óvoda-bölcsőde,
óvodapedagógusainak, kisgyermeknevelőjének, nevelési és oktatási kérdésekben a tagintézmény
legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
Tagjai:
A nevelőtestület tagja a tagintézmény valamennyi óvodapedagógus munkakört betöltő
alkalmazottja, valamint az egységes óvoda-bölcsőde óvodapedagógusai és kisgyermeknevelője.
A nevelőtestület a gondozási, nevelési és oktatási kérdésekben, valamint törvényben és más
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A tagóvodák önállóan is tartanak nevelőtestületi értekezleteket.
Döntési jogkörük – saját intézményük vonatkozásában – kiterjed az alábbiakra:
 a szakmai munkával összefüggő tagintézményi tervezés, értékelés,
 a szakmai munkával összefüggő intézményi tervezés, értékelés előkészítése,
 A továbbképzési, beiskolázási terv jóváhagyása,
 a tanköteles korú gyerekek óvodai nevelésének meghosszabbítása,
 az intézményi szabályzatok elfogadása,
 minden olyan esetben, amelyre a nevelőtestület speciális eljárásrendet dolgoz ki és fogad
el.
Véleményezési jogkör:
 tagintézmény-vezetői megbízással összefüggő ügyekben;
 a vezető- és vezető helyettesek megbízásával kapcsolatban;
 a saját működést érintő minden kérdésben.
A tagintézmény nevelőtestületi értekezletek akkor határozatképesek, ha tagjainak több mint fele jelen
van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A nevelőtestületek feladatkörébe tartozó ügyek átruházása

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó feladatok elvégzésére munkacsoportot hozhat létre,
illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, a nevelőtestület egy csoportjára pl.
szakmai munkaközösségre.
Az átruházott jogkör gyakorlója nevelőtestületi értekezleten köteles tájékoztatni a nevelőtestületet
azokról az ügyekről, feladatok teljesüléséről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljárt.
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A nevelőtestület tagjai a pedagógus munkakörben alkalmazottak
Óvodapedagógusok
Az óvodapedagógus nyugodt, kiegyensúlyozott és érzelmileg stabil lelkiállapotú és alapvetően vidám, derűs
természetű, minden munkanapját szívesen tölti óvodás korú gyermekekkel.
Az óvónő tevékenysége több irányú pedagógusi munka, gondozza a rábízott gyermekeket, valamint nevelési és
fejlesztési feladatokat lát el. Különböző fejlesztő tevékenységet végez, foglalkozásokat vezet (pl. vers,
meseolvasás, szerepjáték, rajzolás, gyurmázás stb.), amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai, mentális és
szociális fejlődéséhez, valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását.
Az óvónő jó állóképességgel rendelkezik. A munkájának széles körű kapcsolati rendszerét (gyerekek, szülők,
dajkák gyermekvédelmi, szociális intézmények stb.) nagyfokú együttműködési készsége alapozza meg. Egy
csoportban két óvónő közös felelősséggel kettőhetes váltásban végzik nevelő-oktató munkájukat. Egyikőjük
munkából való távolmaradása esetén elsősorban a csoportban dolgozó óvónő köteles helyettesítésre.
Mindkettőjük hiányzása estén lehetőleg állandóan ugyanaz az óvónő helyettesít. Részletes feladatait a munkaköri
leírás határozza meg.
Az óvodapedagógusok munkarendje:
A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra melyből 32 órát köteles a
gyermekcsoportban tölteni. A munkabeosztások összeállításánál alapelv, az intézmény zavartalan működése és
az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. A „korai” munkakezdésre és a „késői” munkavégzésre való
beosztásnál az önkéntesség elvét tarjuk szem előtt. Önként jelentkező híján a családi körülmények figyelembevételével az intézményvezető helyettes, illetve a tagóvoda vezető kijelölését kell betartani.
Az óvodapedagógusok napi munkarendjét, annak felügyeleti és helyettesítési rendjét az intézményvezető
helyettes illetve a tagóvoda vezetők állapítják meg. Az óvodapedagógus köteles munkaideje kezdetekor
pontosan, munkára kész állapotban a gyermekcsoportban munkáját megkezdeni, és a munkaidejének végéig
munkára kész állapotban a gyermekcsoportban munkát végezni.
Az óvodapedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelenteni kell, hogy feladatának ellátásáról,
helyettesítéssel gondoskodni lehessen.
A munkaidő – nyilvántartás vezetésének szabályai:
Az óvodapedagógus munkaidő nyilvántartását személyenként külön-külön kell vezetni.
A személyenként vezetett lapokon naponta rögzíteni kell az adatokat a következő bontásban:
•
a kötelező óra teljesítése
•
helyettesítés időtartama
•
szabadság időtartama
Az intézményen kívül végzett feladatok esetén nincs nyilvántartási kötelezettség.
A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban felelősség terheli:
•
intézményvezető helyettest
•
tagóvoda vezető helyettest
•
tagóvoda vezetőt
•
óvodapedagógust
Feladataik:
A nyilvántartás vezetésének szervezési feladatait az intézményvezető helyettes, tagóvoda vezető, illetve a
tagóvoda vezető helyettes látja el:
- felmérik a nyilvántartási szükségletet, és biztosítják a megfelelő mennyiségű adatlapot
- a pedagógusok részére a nyilvántartó adatlapot átadják
- a havi időkeret teljesítésével kapcsolatos összesítést elvégzik, ellenőrzik és az ellenőrzést
igazolják
Az óvodapedagógus feladata, hogy:
- a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos előírásokat megismerje és betartsa
- az adatlapot naprakészen vezesse
- a nyilvántartást az összesítést, ellenőrzést végző személynek az időszak végén aláírva átadja

Nevelőtestület tagjainak megbízatásai és annak elvei

A megbízás elvei:
1. Szakmai rátermettség, szakképzettség
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2. Továbbtanulás, pályakezdés figyelembevétele
3. Egyenletes terhelés
4. Egyéni igények figyelembe vétele
Gyermekvédelmi felelős
A gyermekvédelmi felelős az óvodában járó veszélyeztetett gyerekek védelméről felelősséggel
tartozó óvónő, aki nyilvántartja a veszélyeztetett körülmények között élő, devianciát mutató
gyerekeket, az óvónőkkel, az érintett szülőkkel és a polgármesteri hivatal illetékes előadójával
együttműködve feltárja a veszélyeztetettség okait, szorgalmazza azok csökkenését, megelőzését.
Folyamatos, állandó kapcsolatot tart fenn a gyámhatósággal, állami gondozott gyerek esetén a
Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet nevelőszülői felügyelőjével, és a Gyermekjóléti Szolgálat
vezetőjével.
Éves munkaprogramot készít. Folyamatosan tájékoztató helyzetelemzést ad az óvoda
vezetőjének.
Január 30-ig beszámol munkájáról, tanév végén írásos értékelést készít az elért eredményekről a
nevelőtestületnek.
A gyermekvédelmi felelőst a tagóvoda vezető kéri fel, megbízatása visszavonásig érvényes,
munkáját önállóan szervezi.
A gyerekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyről,
valamint arról, hol és mikor kereshető fel.
A gyermekvédelmi felelős figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek óvodai fejlődését.
Tagintézményi könyvek felelőse
A tagóvoda könyvállományának megőrzésével, tárolásával, fejlesztésével, leltározásával, anyagi
felelősséggel megbízott óvónő.
Végzi a könyvmegrendelést-beszerzést, szem előtt tartva a tagóvoda vezető által meghatározott
állománygyarapítási irányelveket, az óvónők bejelentett könyvigényét.
A tagóvoda vezető kéri fel, megbízása visszavonásig érvényes, munkáját önállóan szervezi.
Évente október 15-ig, selejtez és leltároz, tanév végén írásos tájékoztatót ad, új könyvek
beszerzése esetén könyvajánlatot tesz a nevelőtestületnek.

A nevelőtestületen kívül, nevelő-oktató munkát segítő munkakörök
Óvodatitkár
Elvégzi az intézmény adminisztrációs munkáit, és beszedi a tagóvodákban az étkezési térítési
díjat. Felelős és köteles betartani a kijelölt határidőket, betartani az adminisztrációra vonatkozó
szakmai követelményeket. Sem jogi, sem erkölcsi szempontból nem akar kibújni a felelősség alól.
A változó körülményekhez könnyen alkalmazkodó, rugalmas, mozgékony, személyes
kapcsolataiban barátságos személy. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza.
Dajka
Olyan gyerekeket szerető személy lehet, aki lelkileg egészséges, megfelel a szakmai követelményeknek.
Személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a
gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai információkat
titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.
Munkájával, magatartásával segíti az óvodai nevelő munkát. A rend és tisztaság igényeivel rendelkező személy,
felelős az óvoda rendjének, tisztasásának betartásáért. Alkalmazkodik az óvoda változó körülményeihez,
rugalmas, mozgékony, barátságos személy.
A csoporttal kapcsolatos teendőket az óvónők irányításával látja el. Egyéb nem csoporttal kapcsolatos
feladatokat a tagóvoda vezető irányításával végzi. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza.
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Takarító
Olyan gyerekeket szerető személy lehet, aki lelkileg egészséges, megfelel a szakmai
követelményeknek, rendelkezik az empátia képességével, sem jogi, sem erkölcsi értelemben nem
akar kibújni a felelősség alól. A rend és tisztaság igényeivel rendelkező személy, felelős az óvoda
rendjének, tisztasásának megvalósításáért, biztosítja a higiénikus környezetet.
Munkavégzése során alkalmazkodik a napirendhez, a gyermekcsoportok tevékenységéhez.
Alkalmazkodik az óvoda változó körülményeihez, rugalmas, mozgékony, barátságos személy.
Törekedik a jó munkatársi kapcsolat ápolására.
A feladatait a tagóvoda vezető irányításával végzi. Részletes feladatát a munkaköri leírás
tartalmazza.
Pedagógiai asszisztens
A pedagógiai asszisztenst gyermekek maximális tisztelete és szeretete mellett a türelem és a
tolerancia jellemez. Feladatainak elvégzéséhez rendelkezik magas szintű szervezőkészséggel.
Munkavégzésében önálló, határozott és megbízható. Munkavégzése során alkalmazkodik a
napirendhez, a gyermekcsoportok tevékenységéhez. Munkatársaival és a szülőkkel könnyen
teremt kapcsolatot, kapcsolataira a kedvesség és barátságosság és az empátia jellemző. Jó
kézügyességgel rendelkezik. Adminisztrációban pontos és a határidőket betartja.
A külső szakemberek, óvodapszichológus
A külső szakemberek az integrációs nevelés megvalósításában résztvevő, a különleges gondozástnevelést, fejlesztést igénylő gyerekek speciális fejlesztéséért felelős szakemberek. Munkájukat az
tagóvoda vezető közvetlen irányítása mellett végzik szoros kapcsolatban az óvónőkkel és a
szülőkkel.
Külső szakembereket kérhet fel a tagóvoda vezető a Pedagógiai program megvalósítása, valamint
szülői igények kielégítése céljából.
Karbantartó
Sokoldalú műszaki érzékkel rendelkező szakmunkás, aki ellátja az egész óvoda műszaki
karbantartását.
Munkáját a tagóvoda vezető irányításával, önálló felelősséggel végzi. A felelősség alól sem jogi,
sem erkölcsi értelemben nem akar kibújni. A változó körülményekhez könnyen alkalmazkodni
tudó, rugalmas, mozgékony, személyes kapcsolataiban barátságos személy.
Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza.
Óvodai kisegítő
Feladatát az tagóvoda vezető irányításával végzi. Ellátja a nevelő munka területén adódó kisegítő
tevékenységeket: konyhai feladatokat, takarítási és kerti munkákat. Felelős az óvoda rendjéért,
tisztaságáért, a előírásoknak megfelelő étel kezelésért, szükség szerint besegít a hiányzó dajka
helyettesítésében. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza.

A szakmai munkaközösségek / munkacsoportok működésének rendje
A munkaközösség / munkacsoport tevékenységükben azonos pedagógusok szakmai csoportja.

Szakmai munkaközösség
A pedagógusok azonos szakmai érdeklődés, problémafelvetés mentén önkéntes
kezdeményezés alapján szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. Az intézményben
legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Az intézményben legfeljebb tíz
szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény
szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző
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véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai
munkaközösség gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató
munkájának szakmai segítéséről. Az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség
hozható létre.
A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére létrehozható intézményi,
tagintézményi szintű munkaközösség, de más intézmények közötti munkaközösség is. Működésük személyi és
tárgyi feltételeiről az intézmény illetve a tagintézmény vezetés gondoskodik.
A szakmai munkaközösség legalább negyedévente ülésezik előzetes munkaterv alapján.

Feladata:
 Az óvodai nevelő-oktató munka tartalmi, módszertani vizsgálata, fejlesztése.
 Innovációk támogatása.
 Helyi, intézmények közötti továbbképzések szervezése, önképzések, továbbképzések
segítése.
 A gyermekek fejlődésének mérése, értékelése.
 A nevelés eredményességének ellenőrzése, javaslat a továbbfejlesztésre.
 A szakterület gondozása, folyamatos fejlesztése
 Rendezvények meghirdetése, lebonyolítása
 Az intézmény, tagintézmény éves munkatervben meghatározottak lebonyolítása.
Döntési jogkör:
 dönt a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzésekről
 saját működéséről és munkatervéről
Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően:
 a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről
 a munkaközösség vezetőjének személyéről
 a Pedagógiai program elfogadása
Szakmai munkaközösség vezető
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének
kikérésével– a tagintézmény vezetők javaslatára - az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. A
munkaközösség-vezető részt vesz a pedagógiai munka tervezésében, ellenőrzésében, értékelésében, a
munkaközösség éves munkatervének megfelelően. Tevékenységének megfelelő belső szakmai feladatot el.
Munkáját munkatervben meghatározottaknak megfelelően végzi. A munkaközösség éves munkájáról tanévzáró
nevelési értekezleten számol be.

Szakmai munkacsoport
Az intézmény és a tagintézmények nevelőtestülete szakmai feladataik magas színvonalú megoldása céljából
szakmai munkacsoportot hozhatnak létre. A munkacsoport minimum 2 fős, további létszámot a nevelőtestület a
feladat nagyságának megfelelően határozza meg. A munkacsoport működhet egy nevelési év időtartamtól
maximum öt év időtartamig. Munkacsoportba való jelentkezés önkéntes. Munkacsoport működését – feladatát,
létszámát és a működés időtartamát – az intézmény, tagintézmény éves munkatervében kell meghatározni. A
munkacsoport vezető irányítja, akit a nevelőtestület véleményének kikérésével az intézményvezető tagintézmény
vezető bíz meg legfeljebb öt évre. A szakmai munkacsoport feladatainak ellátására a tagintézmények
nevelőtestületeinek kezdeményezésére létrehozható intézményi, tagintézményi szinten is. A szakmai
munkacsoport legalább negyedévente ülésezik előzetes munkaterv alapján, melyet a munkacsoport vezető készít
el. A munkacsoport éves munkájáról tanévzáró nevelési értekezleten számol be a nevelőtestületnek.
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A képviselet szabályai
Az intézmény képviselete
Az intézményt az intézményvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok
és más hatóságok előtt. Az intézményvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve
az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:
 a tagintézmény vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet
nem haladja meg az érintett intézmény illetékességét
 bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján
A képviselet főbb elvei, szabályai:
 az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat,
amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult
 az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően csak az intézményvezető
jogosult nyilatkozni
 az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak
 nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról
 a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a
felelős
 a nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes
megismerése nélkül
 a nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének
megőrzése

A tagintézmények képviselete
A tagintézmények szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a
tagintézmény illetékességét a tagintézmény-vezető látja el. A vezető e jogkört a tagintézmény
dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át:
- Akadályoztatása esetén a helyettesére.
- Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján a tagintézmény más dolgozójára.

7.

Működés rendje

A tagóvodák működésük során szoros szakmai kapcsolatban, egységes elvek és értékek alapján
dolgoznak.

Az alkalmazottak és a vezetők benntartózkodásának rendje

A tagintézményben mindaddig az időpontig, amíg gyermekek vannak, felelős vezetőnek is kell
lennie. A felelős vezető annak a tagintézménynek a vezetője, vagy helyettese, ahol a gyermekek,
tartózkodnak. Távollétük esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Az intézmény és tagintézmény vezetés fogadóóráit a Házirend tartalmazza.

A gyermekek fogadásának rendje
A nevelési év rendjének meghatározása
Nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év általános
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rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A nevelési év rendjét a tagintézmények
nevelőtestületei határozzák meg és rögzítik munkatervben az érintett közösségek véleményének
figyelembe vételével.
A csoportokba felvehető maximális gyermeklétszámot az alapító okirat szerint kell meghatározni.
Az óvodai felvételek előtt fel kell kutatni a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket és mindent
meg kell tenni a mielőbbi sikeres beóvodázás érdekében. A gyermekcsoportok létszámát úgy kell
meghatározni, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek
elosztása arányos legyen a csoportok között.
A tagintézmények nevelési évének rendjét a munkatervük határozza meg.
A tagóvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
- a nyári zárva tartás időtartamát,
- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
- a nevelőtestületi értekezletek időpontját.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek
felügyeletéről.
Az óvoda nyitva tartása
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, öt napos munkarenddel működik.
Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel.
- Lakitelek
- augusztus utolsó kettő hete.
- Nyárlőrinc
augusztus 1.
- augusztus 31.-ig
- Tiszaug
július 1.
- augusztus 31.-ig
Ilyenkor történik az óvodák szükséges nagyobb karbantartása, valamint a nagytakarítás. Az
óvodák nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7
nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A tájékoztatás módját a házirend
szabályozza.
Az óvodában szünet nincs, de az iskolai tanév ideje alatti szünetek alatt az óvodai gyermek
létszám csökkenése esetén a csoportok összevonhatók oly módon, hogy az összevont
gyermekcsoport létszáma nem haladhatja meg a 25 főt.
Lakiteleken, amennyiben az intézményben a gyermek létszám 50 fő alá csökken a szünetek ideje
alatt, úgy a gyerekek óvodai neveléséről a Széchenyi krt-i óvoda gondoskodik.
Lakiteleken és Nyárlőrincen 10 fő alatti igény esetén a tagóvoda nem üzemel, a tiszaugi
tagóvodában ez a létszám 5 fő.
Nyitvatartási idő.
Az óvodai nyitvatartási időt úgy kell meghatározni, hogy az mind három településen lehetővé
tegye a szülők munkavállalását. A nyitvatartási időről a nevelési év kezdetén a szülők véleményét
ki kell kérni, melyet dokumentálni kell.
Lakiteleken:
Nyárlőrincen:
Tiszaugon:

reggel 6.30-tól, délután
reggel 6.30-tól, délután
reggel 6.30-tól, délután

17.30-ig.
17.30-ig
16.30-ig

Az óvoda nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógus, illetve az egységes óvoda-bölcsődei
csoportban óvodapedagógus és kisgyermeknevelő foglalkozik a gyerekekkel. Rendezvények
esetén a nyitvatartási időtől, valamint a rendeltetéstől való eltérést a tagóvoda vezetője
engedélyezi.
Az intézmények reggel 6.30-tól, 8 óráig fogadják a gyermekeket. Az intézményből az óvodai
tevékenység zavarása nélkül a gyermeket el lehet vinni:
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- ha ebédet nem igényel, akkor ½ 12 óráig,
- ha ebédet igényel, akkor 12.30- 13 óráig,
- délután legkorábban 15.15 órától.
A házirend
A házirend a helyi óvodai szokások, kérések, kötelességek és jogok összessége, amelyek elősegítik
a család és az óvoda együttműködését. A házirend megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek
gyakorlásával, a gyermek óvodában való tartózkodásával kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendet a gyermek beiratkozásakor át kell adni a szülőknek, s az óvodában jól látható helyen
ki kell függeszteni azt.
Az intézmény alkalmazottainak házirendje külön dokumentum.
Napirend és a heti rend
A napirend és a heti rend a csoportok folyamatos rendszeres és rugalmas tevékenység rendszerét
összegzi, melyet, a csoportot vezető óvónők, kisgyermeknevelők a csoportnaplóba rögzítenek.
A napi és heti rendet a csoport szülői értekezletén kell ismertetni a szülőkkel, legkésőbb
szeptember 30-ig.
Az óvodákban a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben szabályozottak
szerint gyermeküket - az óvodai tevékenység zavarása nélkül - az intézménybe behozhassák,
illetve hazavihessék.

8. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének
rendje
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai és formái.
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység segítése,
fejlesztése, a hatékony és törvényes intézményi működés biztosítása, folyamatos fenntartása.
Egyrészt biztosítja a minőségi munkavégzést, azzal hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák
feltárása időben megtörténhet, másrészt fokozza a munka hatékonyságát.
Az óvoda vezetésének és munkatársainak felelősségi körét és hatáskörét az intézményi Szervezeti
és működési szabályzat és a dolgozók munkaköri leírásai rögzítik.
Minden dolgozó köteles a munkaköri leírásnak megfelelően végezni munkáját. Minden munkatárs
felelős az általa végzett munka minőségéért.
A vezetés az ellenőrzés funkciójának gyakorlásával tájékozódik arról, hogy az óvónők és más
alkalmazottak milyen mértékben közelítették meg, illetve érték el a Pedagógiai programban
kitűzött célokat, mennyiben teljesítették feladataikat.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének területeit, módszerét és ütemezését a tagintézmények
éves munkaterve tartalmazza. Az elkészítésnél figyelembe kell venni a vezető-helyettesek, a
szakmai munkaközösség javaslatát.
Az ellenőrzési terv kiterjed
 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére és a
munkafegyelemmel összefüggő kérdések ellenőrzésére
 az óvodában folyó pedagógiai tevékenység segítésére, fejlesztésére.
Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézmény vezetője és a tagóvoda vezetők felelnek. Egyes
szakterületek ellenőrzésével a tagóvoda vezető helyettes és a szakmai munkaközösségek vezetői is
megbízhatók.
A belső ellenőrzés általában meghatározott ütemterv alapján folyik, de rendkívüli ellenőrzés is
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elrendelhető. A rendkívüli ellenőrzésről a tagóvoda vezetője dönt. Rendkívüli ellenőrzést
kezdeményezhet tagóvoda vezető, szakmai munkaközösség és maga az óvónő, kisgyermeknevelő
is.
A belső ellenőrzés rendjét úgy kell kialakítani, hogy a nevelési év során valamennyi pedagógus,
illetve alkalmazott munkáját értékelje vezetője.
Belső ellenőrzést lehet végezni pedagógus kérésére, munkájának segítése érdekében felmérni
nevelő-oktató munkájának hatékonyságát, értékelni pedagógiai módszereit. Az ellenőrzést kérheti
a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott is a munkájának értékelése, illetve az óvoda
működésének javítása érdekében.
Ellenőrzés előtt az ellenőrzést végző szempontsorok megadásával ismerteti, hogy az ellenőrzés
mely területekre terjed ki. Az ellenőrzött kérdéseket, kéréséket intézhet az ellenőrzést végző felé.
Ez az előkészítés segíti elő az ellenőrzés hatékonyságát.
Az ellenőrzés tapasztalatait lehetőleg még ugyanazon a napon ismertetni kell az érintettel. Az
eredményekről írásos bejegyzést kell tenni az óvodai csoportnaplóba. Az érintett a bejegyzésre
észrevételt tehet.
Egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit összegző elemzésként a
nevelőtestülettel, szakmai munkaközösséggel ismertetni kell, majd értékelés, megvitatás után
megállapítják, hogy az esetleges hiányosságok megszüntetése érdekében milyen intézkedés
megtétele szükséges.

Kiemelt munkavégzésért
szempontjai.

járó

kereset

kiegészítés

odaítélésének

A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés odaítélésekor figyelembe kell venni a
 1992. évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásáról 77.§ 1-3 bekezdését
 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 118.§ 12-13. bekezdését
Az tagintézmény tagóvodáinak nevelőtestületei az alábbiak szerint szabályozzák a kiemelt
munkavégzésért járó kereset kiegészítés odaítélésének szempontjait.

Nyárlőrinci tagóvoda.
1. Három éves aktív szakmai gyakorlat.
2. Színvonalas pedagógiai munka, amely a gyermekek egyéni neveltségi - és fejlettségi
szintjében (fejlődés mértékében) tükröződik, figyelembe véve a speciális szükségletű
gyermekek csoporton belüli létszámarányát.
3. A Pedagógiai program módosításában, felülvizsgálatában való aktív részvétel.
4. Szabályzataink: SZMSZ, Házirend felülvizsgálatában, módosításában való aktív munka.
5. Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, innováció.
6. Speciális területen szervezett óvodai plusz fejlesztőmunka /pl.: csoportközi
foglalkozások/
7. Rendszeres önképzés, a továbbképzéseken szerzett ismeretek továbbadása, alkalmazása.
8. Bemutató foglalkozások tartása.
9. Az óvoda eszköztárának bővítése.
10. Aktív együttműködés, rugalmasság a környezettel és partnereinkkel való
kapcsolattartásban.
11. Pályakezdő illetve új testületi tag patronálása, eredményes bevezetése az óvodai életbe.
Kizáró okok:





Fegyelmi vétség
Pedagógus etika megsértése
Jogos szülői, fenntartói panasz
Igazolatlan késés vagy távollét
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Tiszaugi tagóvoda:
A gyermekek harmonikus testi-lelki-szociális fejlődése érdekében végzett kiemelten magas szinten
végzett munka
2. A szokásosnál magasabb fokú, aktív kapcsolattartás a segítő szolgálatokkal (Gyermekjóléti szolgálat,
Védőnő), programok szervezése
3. Magas szinten végzett tervező, szervezőmunka
4. A Pedagógiai program, valamint az intézmény szabályzó dokumentumainak felülvizsgálatában,
módosításában végzett aktív munka
Pályázatok figyelése, nyertes pályázatokban való aktív közreműködés
Kizáró ok: A pedagógus bizonyított fegyelmi vétsége
1.

Lakiteleki tagóvoda
A tagóvodában kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés odaítélésének szempontjait a
Kollektív Szerződés tartalmazza.

9. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
Az intézmény illetve a tagintézmények, különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel
tarthatnak kapcsolatot, illetve tagjai lehetnek szakmai egyesületeknek.
Az intézményvezető és helyettesei valamint a tagintézmény vezetők szervezik a kapcsolattartást az
intézménnyel kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és
vállalkozásokkal.
A kapcsolattartás operatív feladatait a tagintézményi szinten működő Óvodai környezeti munkacsoport látja el.
A munkacsoportok vezetőjét a tagóvoda vezető bízza meg. A munkacsoport munkáját saját Szervezeti és
működési szabályzata szerint végzi éves munkaterv szerint. A munkacsoport félévkor és évvégén beszámol
munkájukról a tagintézmény nevelőtestületének.

Kapcsolattartás a fenntartóval
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:







az intézmény tevékenységi körének módosítására,
az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
az intézmény nevének megállapítására, az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységért
(elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.)
gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekre,
az intézményben folyó szakmai munka értékelésére
az intézmény ellenőrzésére:
 gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
 szakmai munka eredményessége tekintetében,
 gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre,

A Pedagógiai program és az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

Kapcsolattartás a szülői szervezettel, óvodaszék
Az óvoda, bölcsőde csak a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése,
kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. Az óvodai és az egységes óvoda-bölcsőde
csoportba járó valamennyi gyermek szülőjének képviseletében a szülői szervezet képviselői járnak el.
A szülői szervezet saját Szervezeti és működési szabályzatuk alapján önállóan szervezik munkájukat, éves
munka-tervük szerint.
Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a intézmény és
tagintézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a
nevelőtestület értekezletein. A meghívásról a tagintézmény nevelőtestülete dönt.
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A szülői szervezet véleményezési joga van:
 az SZMSZ szülőket is érintő kérdésekben alábbiak szerint:
 óvoda nyitva tartása, vezetők benntartózkodása
 gyerekek fogadása
 óvoda és szülői szervezet kapcsolattartás formája
 rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás
 ünnepek, megemlékezések rendje
 Pedagógiai program szülőket érintő kérdésekben
 Házirend egészében
 Adatkezelési szabályzat szülőket érintő kérdésekben
 A nevelési év rendjében
 Az éves munkaterv szülőket érintő része
 A szülőket anyagilag is érintő ügyek
 A vezetői pályázat alkalmával a vezetői programról való állásfoglalás
 A gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 Az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával
megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntés előtt

vezetőjének

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni.
A szülői szervezetnek javaslattevő joga van:
 szülői értekezletek napirendjének meghatározásában,
 óvodán kívüli kirándulások megtervezésében és szervezésében
A véleményezésre vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap
rendelkezésre álljon a véleményalkotásra.

A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
A tagintézmény szintű szülői szervezettel az tagintézmény vezető, a csoport szintű szülői szervezettel az óvónők
tartják a kapcsolatot. A szervezet elnökének megkeresésére az intézményvezető illetve a tagintézmény vezető
köteles információkat, tájékoztatást megadni, és a szervezetműködéshez szükséges feltételek megteremtéséről
gondoskodni.
Az együttműködés tartalma:
 A család az óvoda és a bölcsőde kölcsönösen törekszik egymás értékvilágának és pedagógiájának
megismerésére.
 A szülők és az óvónők naponként tájékoztatják egymást a gyerekekkel kapcsolatos aktuális
eseményekről. Biztosítjuk, hogy szülők a tagintézmény vezetőkkel naponta intézzék gyermekükkel
kapcsolatos ügyeiket.
 Szülői vagy óvónői, kisgyermeknevelői kérésre az egyéni problémák megbeszélésére, illetve a
gyermek fejlődéséről tájékoztató megbeszélésre fogadóóra keretében adunk lehetőséget. A
tagintézmény vezetők a Házirendben meghatározott időben fogadóórát tartanak.
 Minden tanköteles korú gyerek egyéni fejlettségének értékelése fogadóórán vagy családlátogatás
alkalmával történik.
 Az óvónők és a kisgyermeknevelő évente egy alkalommal a gyerekeket családjukban meglátogatják.
 A szülők az óvoda, bölcsőde nevelő-oktató munkájába az éves munkaterv alapján évente egy-két
alkalommal nyílt nap formájában tekintenek be, de egyéni szülői kérésre az óvónővel egyeztetve a
nevelési év bármely napján gyűjthetnek tapasztalatokat gyermekük fejlődéséről. A nyílt napokon a
tagintézmény vezetők minden csoportban találkoznak a szülőkkel.
 Csoportos találkozások színterei a szülői értekezletek.
Szülői értekezlet rendje:
 az újonnan felvett gyerekek szüleinek minden év májusában tartunk szülői értekezletet
 tanköteles korú gyerekek szülei számára áprilisban kerül sor a szülői értekezletre
 az azonos érdeklődésű, illetve azonos témában érdekelt szülők számára, aktualitástól
függően réteg szülői értekezlet hívható össze.
 az óvodai csoportok szülői értekezletét az éves működési tervben határozzuk meg
 szülői értekezlet szülői kezdeményezésre is összehívható.

72
A szülői értekezletek a kapcsolattartás legfőbb színterei, a tagintézmény vezetők részben vezetik, részben pedig
részt vesznek a szülői értekezleteket, ahol lehetőségük van a szülőknek széleskörű tájékozódásra.
 A szülő szervezet üléseire állandó meghívott a tagintézmény vezető
 A tagintézmény vezetők és a szülői szervezet elnöke az aktuális feladatok elvégzése érdekében soron
kívül is tartanak megbeszéléseket.
 Laki Lurkó óvodai újság a szülők tájékoztatásának eszköze Lakiteleken, a honlapok lehetőségeit
minden óvoda igénybe veszi.

Kapcsolattartás az iskolával
A gyerekek sikeres iskola kezdésének érdekében kiemelt szakmai kapcsolatot építünk ki az iskolával, amely a
tagintézményi szintű Óvoda-iskola átmenet, mérés, értékelés munkacsoport feladata.
Az együttműködés kiterjed:
 pedagógusok szakmai programjaira, megbeszélésekre
 óvodások iskolával való ismerkedésére
 ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvételre
 a volt óvodásokkal kapcsolatos után-követésre
A kapcsolattartás részleteit a Pedagógiai program tartalmazza.

Kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel
Az intézmény más nevelési-oktatási intézményekkel szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegű kapcsolatot
alakíthat ki. A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.

Kapcsolattartás pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai
szolgáltatókkal
A kapcsolattartó személy az intézményvezető, tagóvoda vezetők és a helyetteseik. A kapcsolattartás
formája elsősorban eseti, mely kiterjed:
 a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény megkérésére
 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására
 a gyermekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására
 az óvónők konzultációs kapcsolatot tartanak a Nevelési Tanácsadóval és a Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsággal, a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel
kapcsolatban

Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a
gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket
veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja
(jelzőrendszer)
 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére
 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a
közvetlen elérhetőséget
 közös előadások, rendezvények
 a szociális támogató rendszer működtetése

A gyermekvédelmi hatóságokkal és a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatot a gyermekvédelmi
felelősök tartják. A szolgálat munkájáról tájékoztatják a pedagógusokat és szülőket.
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Kapcsolattartás a gyermekek egészségügyi ellátását biztosító
szolgáltatókkal
Az egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás az intézményvezető helyettes, tagintézmény vezető, illetve
a tagintézmény vezető helyettes feladata. Az intézmény gyermekorvosával, védőnőivel, a dolgozók egészségügyi
szolgáltatójával való kapcsolattartás kiterjed:
 gyermekorvos által végzett óvodai szűrővizsgálat / gerinc, lúdtalp rendellenességeinek szűrése,
általános egészségi állapot vizsgálata/ évente
 védőnő által végzett szűrővizsgálatok / látás-, hallásvizsgálat, magasság – súlymérés, tisztaság / évente
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatásában, előzetes családlátogatás a védőnővel
 fogorvosi szűrővizsgálat
 szóbeli tájékoztatás
 írásbeli tájékoztatás
 szülői információs foglalkozások
 új gyermekek felvételénél a védőnő tagja az elbíráló bizottságnak
 az alkalmazottak munka-alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatásra, munkába állás előtti orvosi
vizsgálat megszervezésére
A gyermekorvos, védőnő elérhetőségét, az intézményi és a rendelőintézeti rendelési időt a faliújságra kell
kifüggeszteni, valamint a nevelési év első szülői értekezletén ki kell hirdetni.

Kapcsolattartás további együttműködő partnerekkel
Egyházak és az óvoda kapcsolata
Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint,
szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és a szülők bíznak meg. Az óvoda biztosítja a
vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket.
Kapcsolattartás a Művelődési házzal és a könyvtárral
Az óvoda további kapcsolatot tart fenn a nevelést-oktatást elősegítő intézményekkel, művelődési
házzal, könyvtárral, kulturális intézményekkel. A közművelődési intézmények által nyújtott
programokon a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodóan vesznek részt.
Kapcsolattartás a településen működő civil szervezetekkel
A településen lévő civil szervezetekkel a Környezeti munkacsoport tagjai tartanak kapcsolatot, a
gyerekek és családok támogatása, közös rendezvények szervezése céljából.

10. Ünnepek, megemlékezések rendje,
hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok


Nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon az óvodai foglalkozások keretében, játékos formában
emlékezünk meg a nemzeti ünnepekről. Az ünnep alkalmából gyerekek és felnőttek alkalomhoz illő
ruhában jönnek. Az óvoda épületét a gyerekekkel közösen nemzeti lobogóval díszítjük fel.
 Az óvodába járó gyerekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával:
 Anyák napja
 évzáró – búcsú az óvodától
A műsoros ünnepélyek nyilvánosak, azon részt vehetnek szülők és más vendégek is.
Ezek az ünnepélyek azonos időpontban is szervezhetők.
 A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:
 Mikulás nap
/Tiszaugon a helyi hagyománynak megfelelően nyilvános ünnepség/
 Karácsony
 Farsang
/Tiszaugon és Nyárlőrincen a helyi hagyománynak megfelelően nyilvános
ünnepség/
 Húsvét
 Gyermeknap
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Csoporton belül közös ünneplés történik a gyermekek név és születésnapja alkalmából.
Hagyományok ápolása körében történik:
 Jeles napokhoz kapcsolódó szokások
 Népi kézműves technikákkal való ismerkedés
 Községi szintű ünnepségek, megemlékezések, hagyományápolás céljából való felkérés esetén az
óvodások szerepeltetését a szakmai követelmények figyelembe vételével vállaljuk.

Kirándulások, séták, mozi és színházlátogatás, sportnapok szervezése az éves működési terv, illetve a
csoporttervek szerint történik. A három év alatti gyermekek ezeken a szervezéseken életkoruknak
megfelelően vesznek részt a kisgyermeknevelő vezetésével.
Ünnepek, megemlékezések időpontját az éves működési terv tartalmazza.
Ünnepségeinkre, megemlékezéseinkre és a hagyományápolásba a szülőket tevőlegesen is
bevonjuk.

11. Rendszeres egészségügyi felügyelet és
ellátás rendje
A 2011. évi CXC. köznevelési törvény szerint a gyermekek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és
ellátásban részesüljenek.
Intézményünkben gondoskodunk a ránk bízott gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről, ennek keretében évente legalább egyszer megszervezzük a fogászati, látás, hallás gerinc,
lúdtalp rendellenességeinek szűrését, általános egészségi állapot vizsgálatát. Fogászati szűrést évente a
tanköteles korú gyermekek körtében szervezünk.
Az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok a védőnői tanácsadóban történnek a szülő jelenlétében. A
státuszvizsgálatokat a betegségek megelőzése és korai felismerése érdekében végzik, meghatározott életkorban:
1 hónaposan, 3 hónaposan, 6 hónaposan és a betöltött 1 éves kortól minden évben, 6 éves korig. A védőnő az
óvodában a gyermekeket meglátogatja és tisztasági ellenőrzést tart.
Az óvoda egészségvédelmi szabályai
-

A baleset megelőzésére és a balesetre vonatkozó rendszabályokat az óvoda Munka és Balesetvédelmi
Szabályzata tartalmazza.
A baleset és munkavédelmi oktatást minden év szeptember 30-ig meg kell tartani.
Az óvodában dolgozóknak érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkezniük. Az üzemorvos évente
érvényesíti ezeket.
A dohányzásra vonatkozó szabályokat minden dolgozónak és szülőnek kötelessége betartani!

12. Intézményi védő óvó előírások
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltétel rendszer
vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
Minden óvodapedagógus, és kisgyermeknevelő törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott
gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek
elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye
fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Ezért:
 Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szüksége szerint minden
óvodai és óvoda-bölcsőde csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható
magatartásformát, melynek tényét az óvodai csoportnaplóban kell dokumentálni.
 Az óvoda és egységes óvoda-bölcsőde csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot
használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot
és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert a szerint alkalmazni. A bölcsődés korú
gyermekeknek való játékokat a kisgyermeknevelő véleményének alapján kell vásárolni.
 Ha a gyermeket balest éri, a vele foglalkozó óvónő kötelessége az elsősegélynyújtás és a tagóvoda
vezető tájékoztatása. Ha a balesetet vagy veszélyforrás a dajka, ill. egyéb munkakörű alkalmazott észleli
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köteles azonnal elsősegélyt nyújtani, az óvónőnek szólni, és a veszélyforrásról a tagóvoda vezetőt
haladéktalanul tájékoztatni. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartása a tagóvoda vezető feladata.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat az intézmény
Munkavédelmi és Munkabiztonsági Szabályzata tartalmazza.

13. Óvodai dokumentumok nyilvánossága, tájékoztatás a
Pedagógiai Programról.
A tagóvodák vezetői és nevelői szobájában el kell helyezni az intézményvezető által hitelesített másolati
példányban:
 a Pedagógiai Programot
 a Szervezeti és működési szabályzatot
 a Házirendet
Ezeket, a szülők az intézményvezetőtől, tagóvoda vezetőktől, helyettesektől, óvónőktől az óvoda nyitvatartási
idejében elkérhetik.
A fenti dokumentumokról a szülők szóbeli tájékoztatást is kérhetnek az intézményi vezetőség tagjaitól, valamint
az óvónőktől.
A tagóvodák hirdetőfalán fel kell tüntetni a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás módját. A
Házirendet a szülők számára jól látható helyen ki kell függeszteni.

14. A belépés és benntartózkodás rendje azok
részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási
intézménnyel
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők
szerint történhet:

külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az óvodákban a gyermeket hozó és a
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezéskor a
gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre történő átadására, valamint a kísérő
távozására, a gyermek távozásakor pedig a gyermek óvónőtől való átvételére,
átöltöztetésére, illetve az intézményből való távozásra szükséges,

külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményekben a gyermeket hozó
és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási
rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint minden más személy,
aki nem áll jogviszonyban az intézménnyel.
A külön engedélyt a tagintézmény vezetőktől, vagy ha ő nincs az intézményben, akkor a
helyettesétől kell kérni. Csak az általuk adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó
felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Engedély nélkül meg kell kérni a
benntartózkodót arra, hogy jöjjön vissza akkor, amikor a vezetők jelen vannak. Nem kell a
tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor,
illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.

15. Az intézményen kívül történő pedagógiai
programokra vonatkozó szabályok
Az óvodán kívüli programokat a tagóvoda vezető engedélyezi. A programokat az Óvodai
csoportnaplóban meg kell tervezni, a szülőket a programról tájékoztatni kell. Kivéve a településen
zajló séták, pl. könyvtár, piac stb. A gyerekek járművel való szállítása esetén a szülők írásos
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nyilatkozatát be kell szerezni.
Az intézményen kívül, a nevelőtestület által szervezett rendezvényeken a nevelőtestület részvétele
kötelező, az egyéb alkalmazottak bevonásáról az intézményvezető, illetve tagintézmény vezető
dönt.

16. Rendkívüli esemény esetén szükséges
teendők:
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és
dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),

a tűz,

a robbantással történő fenyegetés.
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása
esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
 az intézmény fenntartóját,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén orvost vagy mentőket,
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket
A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős dolgozó
utasítására az épületben tartózkodó személyeket szóban értesíteni (riasztani) kell, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. Az épületből minden gyermek
távozzon, ezért a csoport elhagyása előtt és a várakozási helyre történő megérkezéskor az óvónőnek
meg kell számolni a gyerekeket,
Az épületbe érkező rendvédelmi szerveket az óvodavezető, illetve helyettese tájékoztatja a
következőkről:
 A rendkívüli esemény kezdete óta lezajló eseményekről
 A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról
 Az épületben található veszélyes anyagokról
 A közmű vezetékek helyéről
 Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
 Az épület kiürítéséről
A rendvédelmi szervek helyszínre érkezése után a rendvédelmi szervek vezetőjének utasítása szerint
kell eljárni.
A gyermekek elhelyezéséről a tagóvoda vezetők, vagy a helyetteseik döntenek:
Lakiteleken: Általános Iskola tornaterem, Művelődési ház
Nyárlőrincen: Művelődési ház
Tiszaugon:

Művelődési ház
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A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadó terv tartalmazza.
A tűzriadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti
felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy
alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős.
A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező érvényűek.

17. A létesítmények és helyiségek használati
rendje
Az épület rendje

Az épületek főbejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. Az épületek lobogózása az tagintézményvezetők feladata.
Az adott közoktatási intézmény teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden
személy köteles:
-

A közösségi tulajdont védeni.
A berendezéseket rendeltetésszerűen használni.
Az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni.
Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni.
A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni.
A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje

Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, melynek egyik fő
formája az ingatlanvagyon bérbeadása.
Az intézményegységek helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról – ha az nem veszélyezteti az
alapfeladatok ellátást – a tagintézmény vezetők döntenek.
Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a
rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét.

Az alkalmazottak helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon
használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény
egyéb feladatainak ellátását.
Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az óvoda
helyiségeit, ezt a tagintézmény vezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és
időpontjának megjelölésével.

A berendezések használata
Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban
kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről
elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az tagintézmény-vezető és a helyettese
együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az
engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a titkárságon kell leadni
és iktatni, másik példánya a kölcsönvevőnél marad. Kérvényezés nélkül az óvodából
intézményi berendezést, eszközt stb. kivinni nem szabad!

Karbantartás és kártérítés
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A karbantartó felelős csoportszobák, tornatermek és más helyiségek óvoda udvar balesetmentes
használhatóságáért.
Az eszközök, berendezések hibáját az azt használó dolgozó köteles a tagintézmény vezető, vezető
helyettes tudomására hozni. A hibás eszközöket a karbantartónak kell leadni a hiba
megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a
károkozónak meg kell térítenie. A gyermekek által okozott károkról az óvónő értesíti a szülőt.

18. Az elektronikus és az elektronikus úton
előállított nyomtatványok kezelési rendje
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott
elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert
alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben
alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője alkalmazhatja
a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell
nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény és tagintézmény informatikai
hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az
informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (az óvodatitkár és a vezető helyettesek) férhetnek hozzá.

19. Az elektronikus úton előállított,
papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák,
túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézményvezető helyettesnek és a
tagintézmény vezetőknek alá kell írnia, a tagintézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és
irattárazni kell.

20. A Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzata,
mely részét képezi a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
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1. BEVEZETÉS
1.1. Általános rendelkezések
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményében működő bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a szociális intézmény szervezeti felépítését, az
intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és
mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ elkészítéséért az intézményvezető felelős, az elfogadáskor a jogszabályban
meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete.

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
- A közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.
törvény
- 259/2002 (XII.18) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás engedélyezéséről
- 235/1997 (XII.17) Kormány rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és
személyek által kezelt személyes adatokról,
- 133/1997 (VII.29) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,
- 8/2000 (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak
működési nyilvántartásba vételéről,
- 9/2000 (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról,
Módszertani kiadványok, szakmai segédletek
A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai
módszertani levél 1999
A bölcsőde kertje, az épület külső kapcsolatai – BOMI 1986
Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék. Tervezési előírások. MSZ 04-205/2-87 – ÉVM 1987
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Bölcsődei adaptáció – módszertani levél 1984
Folyamatos napirend – módszertani levél 1982
Játéktevékenység a bölcsődében – módszertani levél 1997

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2.1. Az intézmény adatai
A bölcsőde címe:
6065 Lakitelek Petőfi Sándor utca 2.
Szakmai ellenőrző szerve:
Dél-alföldi Regionális Módszertani Csoport
Bács- Kiskun megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala
Egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet:
Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Az intézmény jogállása:
Intézményen belül a Bölcsőde szakmai autonómiát élvez.
Az intézmény szakágazati és alaptevékenység szerinti besorolása:
Az intézmény szakágazati besorolása:
- 889110 Bölcsődei ellátás
Az intézmény alaptevékenység szerinti besorolása:
- 889101 Bölcsődei ellátás
Az intézmény alaptevékenysége:
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak
szerint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény. Napos
bölcsődei ellátás. Napközbeni ellátás nyújtása három éven aluli gyermekek részére, a gyermekek
gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
Intézmény kiegészítő tevékenysége:
-

Bölcsődei intézményi étkeztetés

Az intézmény vállalkozói tevékenysége:
Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az intézmény ellátási területe, működési köre:

81

Lakitelek, Tiszaug és Nyárlőrinc Önkormányzatok közigazgatási területe
A fenntartó által az intézményben engedélyezett gyermeklétszám:
Az intézmény négy csoporttal működik; az intézménybe felvehető gyermekek létszáma – a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett –
legfeljebb 56 fő, de jelen esetben 54 fő, három csoport maximum 14 fő gyermeklétszám, 1
csoport pedig maximum 12 fő gyermeklétszám. Rendkívüli esetben sajátos nevelési igényű
gyermek kettő főnek számít.
A feladatellátást szolgáló vagyona:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a feladatellátáshoz az intézmény rendelkezésére
bocsátja a Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti ingatlanát, és az ingatlanhoz tartozó – az
intézmény működésének megkezdésekor felvett leltár szerinti – ingóságokat, melyek szintén az
Önkormányzat tulajdonát képezik
A vagyon feletti rendelkezési joga:
Az előző pontban felsorolt ingatlanvagyont, illetve ingóságokat az Önkormányzat
ingyenesen használatba adja az intézmény részére, mely feladatainak ellátásához szabadon
használhatja azokat. A vagyon felett a rendelkezés jogát Lakitelek Nagyközség Önkormányzata az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján
gyakorolja.
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről, illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény alapján. A dolgozók felett a munkáltatói jogokat az intézmény
vezetője gyakorolja.

2.2. Az intézmény feladatai

Az intézmény feladatai: 15/1998. (IV. 30) NM. rendelet alapján. A bölcsőde olyan szolgáltató
intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretein belül ellátja a családban nevelkedő, a szülők
munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét. A
bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása – nevelése, harmonikus testi –
szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődébe a
gyermek, tipegő korosztálytól, azaz 1 éves korától harmadik életévének, illetve annak az évnek a
december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a
harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre és óvodai nevelését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a
szülő, a szülői felügyeletet gyakorló személy, kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával:
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- a védőnő,
- a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
- a szociális, illetve családgondozó,
- a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat családgondozója,
- a gyámhatóság is.
Ha a gyermek korai habilitációjának és rehabilitációjának feltételei biztosíthatók, a
bölcsődébe fogyatékos gyermek is felvehető szakértői bizottság kezdeményezésére, ha nem
veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét. Fogyatékos gyermeket a bölcsődébe próbaidővel
lehet felvenni, amelynek legrövidebb időtartama 1 hónap. A próbaidő letelte után szakmai
csoport (bölcsődeorvos, kisgyermeknevelő, fejlesztő szakember) véleménye alapján kell dönteni a
továbbgondozás lehetőségéről. Csak akkor, ha gyermekorvosi igazolás alapján egészséges
csoportban neveltetése nem veszélyezteti önmaga és társai egészségét, testi épségét.
A szülőnek (törvényes képviselőnek), –a gyermek felvétele esetén- be kell mutatni a
gyermekorvos, igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében
gondozható.

2.3. Az intézmény gondozó-nevelő tevékenysége

A nevelő – gondozó munka alapfeladatait, alapelveit és helyzeteit, a bölcsődei élet

megszervezésének elvét az intézmény szakmai programja tartalmazza.

2.4. Az intézmény szervezeti felépítése
2.4.1. A bölcsődei ellátást segítő munkakörök
Szakképesítést igénylő:
kisgyermeknevelő 8 fő, ebből 1 fő szakmai vezető
Szakképesítést nem igénylő:
technikai dolgozó 1 fő

2.5 Vezető beosztású dolgozó
2.5.1 A szakmai vezető
- a helyi adottságok figyelembevételével megszervezi a bölcsőde munkarendjét, a gyermekek
napirendjét
és a dolgozók munkaidő beosztását,
- figyelemmel kíséri és segíti a gondozási egységek szakszerű működését,
- előkészíti az intézmény Szakmai Programját, éves munkatervét, egyéb szabályzatait,
- javaslatot tesz a tanulmányi szerződés kötéséről, túlmunka elrendeléséről, jutalmazásról, egyes
személyi
juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről,
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- figyelemmel kíséri és segíti a szakdolgozók képzését, továbbképzését,
- javaslatot tesz férőhelyek fejlesztésére, szüneteltetésére, illetve megszüntetésére,
- tanulmányozza és értékeli a szülők véleményét a bölcsőde működéséről,
- kapcsolatot tart a Regionális Módszertani Bölcsődével, társintézményekkel, társadalmi
szervezetekkel,
- a csoport összetételét, életkori sajátosságait, a személyi állandóság elvét, a dolgozói ellátottságot
figyelembe véve segíti a gyermekcsoportok kialakítását,
- együttműködik a bölcsőde orvosával,
- kapcsolatot tart a szülőkkel,
- figyelemmel kíséri a gondozottak, és a dolgozók biztonságát, a felmerülő problémákról
tájékoztatja az intézmény vezetőt
2.5.2. A helyettesítés rendje
A szakmai vezető hiányzása esetén, intézményvezető a kisgyermeknevelők közül jelöl ki helyettest
aki korlátozott jogkörrel látja el, a vezetői feladatokat.

2.6. Az intézmény nem vezető beosztású dolgozói

A magas szintű színvonalú nevelő – gondozó munka biztosítása érdekében a

szakdolgozóknak a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendeletben meghatározott képzettséggel kell
rendelkeznie, és rendszeres továbbképzésen kell részt vennie.
Az intézmény nem vezető beosztású dolgozóinak munkakörét, feladatait és felelősségét
jogszabályok, és a belső szabályzatok alapján munkaköri leírásban közvetlen felettesük határozza
meg. Az etikai szabályzók az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényűek.
2.6.1. Kisgyermeknevelő (8 fő)
A gyermekcsoportban dolgozó kisgyermeknevelő heti munkaideje 4o óra, amiből a
gyermekek között eltöltendő napi 7 óra.
A fennmaradó 1 óra felét az intézményvezető által meghatározott egyéb tevékenységekre
kell fordítani, pl.: dokumentáció vezetése, családlátogatás, a napi találkozásokon túli
kapcsolattartás a szülőkkel, egyéni konzultáció, szülőcsoportos beszélgetés; továbbképzésen való
részvétel, stb. Részfeladatokat ellátók munkaidejét az ellátandó feladat függvényében az
intézményvezető határozza meg.

2.7. Az intézményvezető közvetlen munkatársai
2.7.1. A gyermekvédelmi felelős
Feladata:
- ellátja az intézmény gyermekvédelmi feladatait,
- gondoskodik a gyermeki jogok bölcsődéken belül való érvényesülésének feltételeiről,
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- segítséget nyújt a rászoruló családoknak a pénzbeli, és természetbeli családtámogatási ellátások
igényléséhez,
- rendszeresen kapcsolatot tart a CSASE munkatársaival,
- nyilvántartást vezet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekről,
- különösen figyelemmel kíséri a védelembe vett gyermekek családi körülményeit.
2.7.2. A bölcsődeorvos
Feladatai:
- A bölcsődébe történő beszoktatás után részletes orvosi vizsgálat és az előzményi anamnesztikus
adatok összegyűjtése és feldolgozása.
- A bölcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során negyedévenkénti gyakorisággal a gyermekek fizikai, értelmi, érzelmi állapotának, illetve szocializációjának ellenőrzése, amelyhez
felhasználja a saját és a kisgyermeknevelői dokumentációt.
- A feltárt egészségügyi problémák kisgyermeknevelővel, a gyermek háziorvosával történő
megbeszélése.
- Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás, illetve a sürgős terápia megkezdése a háziorvoshoz
kerülésig.
- A házi patika összeállítása és felújítása.
- Három napnál hosszabb hiányzás után a bölcsődébe visszatért gyermek egészségi állapotának
ellenőrzése, figyelve az esetlegesen lezajlott betegségekre.
- Krónikus betegségnél a speciális gyógyszerelés, diéta, gyógytorna figyelemmel kísérése,
állapotváltozás gyanúja esetén a háziorvossal, a kezelő intézménnyel kapcsolatfelvétel.
- A közösség védelmének érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése, a prevenció ellenőrzése
(D-vitamin, fluor, levegőzés, stb...), a D-vitamin és a fluor profilaxis szülővel és háziorvossal való
egyeztetése.
- Járványveszély esetén az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések megtétele.
- Óvodába kerülés előtt az egészségi állapot felmérése, a törzslapon és az átjelentőn státusz
rögzítése.
- A speciális és integrált csoportba járó fogyatékos gyermekeknél a bölcsődei felvétel előtt az
egészségügyi alkalmasság megítélése.
- A kisgyermeknevelőkkel és a bölcsődevezetővel a gondozási-nevelési munka során felmerült
összes egészségügyi probléma megbeszélése és a megoldási lehetőségek keresése.
- A bölcsődevezetővel közösen a bölcsőde higiénéjének, a tárgyi felszereltségnek, a dolgozók
munkaalkalmasságának ellenőrzése.
- A kisgyermeknevelők számára egészségügyi továbbképző, a szülők számára ismeretterjesztő
előadások tartása.
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3. MŰKÖDÉS RENDJE
3.1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás)

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó öt napos munkarenddel egész évben folyamatosan

működik, kivéve augusztus utolsó két hete. Eltérő az intézményi munkarend, a gyermek fogadási
rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti
napok rendje is eltérően alakul.
A nyitvatartási idő, napi 10,5 óra, azaz, 6.30 órától - 17 óráig.
A gyermekeket 6.30 órától kisgyermeknevelő fogadja, felügyeletéről 17 óráig a
kisgyermeknevelő gondoskodik.

3.2. A gyermekek intézménybe való felvételének rendje
3.2.1. Az ellátásra jogosultak köre
- A Bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek szülei, nevelői, gondozói – munkavégzésük,
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt
– a napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
- A Bölcsődébe a gyermek egy éves korától harmadik – fogyatékos gyermek az ötödik –
életévének betöltéséig, speciális esetben azon év december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek
a harmadik – fogyatékos gyermek az ötödik – életévét betölti.
- Bölcsődében a gyermek annak a nevelési évnek a végéig nevelhető, melyben a harmadik életévét
betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem
javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
Az előző pontban foglaltak figyelembevétele mellett, a bölcsődei felvétel során további
előnyben kell részesíteni azt a gyermeket,
- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és szülője vagy más törvényes
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll,
- akinek családjában az egy főre eső nettó jövedelem alacsony,
- akit egyedülálló szülő nevel, mely tényt a szülő hitelt érdemlően igazolni tud,
- akinek családjában három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek,
- aki árva, vagy félárva, illetve – a szülő vagy szülők elhalálozása miatt – gyámság alatt áll,
- akinek szülei, vagy a szülők egyike korábban állami gondozott volt,
- akinek bölcsődei felvételét a gyermek egészségügyi problémája indokolja, amit a szülő házi
gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizonyítani tud,
- akinek tekintetében a körzeti védőnő, a gyermekjóléti szolgálat vagy a házi gyermekorvos a
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gyermek, illetve a család helyzetére tekintettel méltányossági elbírálást javasol.
Amennyiben a Bölcsőde az előző pontban foglaltak figyelembe vételét követően is
rendelkezik szabad férőhellyel, más településen élő gyermek is felvehető, azonban közülük is
elsőbbséget élveznek azok, akiknek valamely szülője lakiteleki munkahellyel rendelkezik, illetve a
kitételek alapján előnyben kell részesülniük.
A gyermek bölcsődei ellátását – a fentiekben meghatározott sorrendiség figyelembe vétele
nélkül biztosítani kell –, ha a jegyző a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény alapján a gyermeket védelembe vette, és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye
igénybe a bölcsődei ellátást.
A bölcsődés szülőkkel való felvételi beszélgetések, az intézményvezetői irodában
történnek. A beszélgetéseken jelen van az intézményvezető, a szülő, vagy a törvényes képviselő.
3.3.2. Az ellátás igénybevételének módja
- A Bölcsődébe a felvétel elsődlegesen önkéntes módon, kérelemre történik, melyet a törvényes
képviselő terjeszthet elő az intézményvezetőnél, az intézmény által rendszeresített
nyomtatványon.
- A gyermek bölcsődébe történő felvételét – a szülő hozzájárulásával – a körzeti védőnő, a házi
gyermekorvos, a háziorvos, a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság is
kezdeményezheti.
- Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyző a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján az ellátás kötelező
igénybevételét elrendelheti.
- A Bölcsődébe való jelentkezés folyamatos. Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet az
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani az intézménynél e célra rendszeresített
formanyomtatványon, a szükséges mellékletek csatolásával.
A felvételi kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek és a szülők, törvényes képviselő lakcímkártyájának másolatát,
- munkáltatói igazolást a szülők munkaviszonyának igazolására,
- a szülő tanulói jogviszonya esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
- munkaerő-piaci képzésen való részvétel esetén az illetékes munkaügyi központ igazolását a
képzés idejéről,
- a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
- a gyermek betegsége esetén az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvosi igazolást,
- egyedülálló szülő esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
- a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását
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emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem került
megállapításra),
- minden olyan egyéb igazolást, mely alapján a gyermek, a felvétel során előnyt élvezhet.
A kérelmekről, illetve a felvételről, a meghatározott felvételi sorrend figyelembevételével,
az intézményvezető, a szükséges dokumentumok teljes körű benyújtásától számított, 10
munkanapon belül dönt, aminek eredményéről haladéktalanul írásban értesíti a szülőt/törvényes
képviselőt.
Az intézményvezető döntése ellen – annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül
– kifogással lehet élni, melyet Lakitelek Nagyközség Polgármesteréhez címezve az intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani.
Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy a gyermeket
várólistára kell venni. A gyermekek a várólistára nem jelentkezési, hanem a megállapított
szempontok szerinti sorrendben kerülnek fel. Várólistára is csak az a gyermek vehető fel, aki már
megszületett. Üresedés esetén, a listán szereplő gyermek törvényes képviselőjét haladéktalanul
értesíteni kell.
A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel
megállapodást köt
- az ellátás várható időtartamáról,
- a fizetendő étkezési és gondozási térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról,
- a nyújtott szolgáltatások formájáról, módjáról,
- a törvényes képviselő kötelezettségeiről.
A beiratkozást követő 5 napon belül a szülő/törvényes képviselő köteles benyújtani a házi
gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján
bölcsődében gondozható.
3.4. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendeletek
Ha a gyermek az bölcsődei ellátásban nem vesz részt, a szülőnek a mulasztást igazolnia
kell. A gyermek részére biztosított étel az étkezés időpontjában elvihető. Ha a szülő a hiányzást
megelőző munkanapon, 11 óráig tájékoztatja az intézményt, hogy a gyermekét bármely ok miatt
nem kívánja bölcsődébe hozni, akkor a következő napi térítési díjat nem kell kifizetni. A be nem
jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
Szintén az előző munkanapon 11 óráig kell jelezni, ha hiányzás után a gyermek a
bölcsődébe visszajön.

3.5. A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok
Szülők tájékoztatása

Étkezési és gondozási térítési díjak egy napra jutó összegéről a szülőket a hirdetőtáblán
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elhelyezett értesítéssel kell tájékoztatni.
Étkezési és gondozási térítési díj fizetési kedvezmények mértékét és igénybevételük
módját a Lakiteleki Önkormányzat rendeletben szabályozza és annak tartalmáról az intézmény
megfelelő módon tájékoztatja a szülőket.
A bölcsődébe 328/2011.(XII.29.) Korm. Rend. alapján bevezetett gondozási személyi
térítési díjat a Lakiteleki Képviselő Testület határozta meg, mely szerint a gondozási személyi
térítési díjat a 9. § 3. bekezdése mondja ki. Akkor is teljes hónapra kell az összeget megállapítani,
ha a gyermek az ellátást a hónapnak nem minden napján veszi igénybe. Kivéve, mikor a fenntartó
nem üzemelteti a bölcsődét, ugyanis ebben az esetben tört hónappal kell a gondozási összeget
megállapítani.

3.6. Az intézmény üzemeltetése

Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárvatatás alatt szünetel,

ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint nagytakarítása.
Az intézmény nyári zárvatatásáról legkésőbb április 30-ig a szülőket tájékoztatni kell.
Az intézmény nyitvatartási idején belül az intézménybe járó gyermekek hozzátartozói,
csak a vezető tudtával és engedélyével tartózkodhatnak az intézményben, ill. az intézmény
kertjében.

3.7. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény külső képviseletét (sajtó előtt, fenntartó előtt, stb.) csak az intézmény

vezetője, valamint csak az általa megbízott személy láthatja el.

4.

A GONDOZÓI MUNKA ELLENŐRZÉSE

4.1. A belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó tevékenység

hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és szükséges erősíteni a
dolgozók munkáját, milyen területeken kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani,
korszerűsíteni, ill. bővíteni.

4.2. Belső értékelés

Az év során az intézményvezető valamennyi dolgozó munkáját értékeli legalább egy

alkalommal. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett kisgyermeknevelővel ismertetni kell. Az
ellenőrzés és az értékelés tapasztalatait átfogó jellemzést, értekezlet alkalmával ismertetni kell.

4.3. Panaszkezelési eljárás

Az intézmény vezetője és dolgozói előre meghatározott, nyilvánosságra hozott

időpontokban fogadóórákat tartanak. Előzetes telefonos vagy írásos egyeztetés alapján ettől eltérő
időpontban is fogadnak. Az intézményvezető köteles a hozzá szóban vagy írásban érkezett
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panaszokat illetékességből kivizsgálni, vagy illetékesség hiányában a megfelelő szerveknek
továbbítani. (Érdekképviseleti fórum.) Az írásban benyújtott panaszokat az intézmény ügyiratkezelési szabályzatának megfelelően iktatni kell, ezekre – illetékesség esetén – az
intézményvezető, vagy az általa megbízott intézményi dolgozó, illetve érdekképviseleti fórum
köteles 30 napon belül írásban válaszolni.

5. A KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS
MÓDJA
5.1. A bölcsődék kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül

A bölcsődék fontos intézményei, szakmai központjai a regionális módszertani bölcsődék,

melyeknek feladata az egyes bölcsődék szakmai működésének segítése és folyamatos figyelemmel
kísérése.

5.2. Bölcsőde és óvoda kapcsolata

A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös

érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a
gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válhat.

5.3. Az intézmény és a szülők közötti kapcsolat

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban

meghatározott eseteken túl a házirend szabályozza.

5.4. Egyéb kapcsolatok

Az intézmény vezetője közreműködik a bölcsődés gyermekek veszélyeztetettségének

megelőzése és megszüntetése érdekében, a segítő egyesületekkel, szervekkel, intézményekkel. A
kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell kialakítani
mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / kerülhetnek
(többek között: Védőnői Szolgálat, Gyermekorvosi Szolgálat, lakiteleki székhelyű Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság).
Az intézményvezető kapcsolatot tart a minden egyéb szociális, illetve a szakmai
szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel, Szakértői Bizottságokkal, szociális
előadókkal, a Szociális Bizottsággal, az egyházak képviselőivel, az egészségügyi ellátást biztosító
egészségügyi szolgáltatóval. Az intézményt, a szakmai szervezetekben, az intézményvezető
képviseli.

6. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,
A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁS
Az intézményi megemlékezések, ünnepek időpontját, módját és az ezzel kapcsolatos
feladatokat a munkaterv tartalmazza.
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Intézményi formában ünnepelt jeles események:
- farsang,
- húsvét,
- anyák napja,
- gyermeknap,
- évzáró (búcsú a bölcsődétől)
- Mikulás-nap
- karácsony
Az anyák napi ünnepség és az évzáró (búcsú a bölcsődétől) nyilvános, ezekre
meghívhatók a szülők és más vendégek is.
Az ünnepélyek előkészítéséért, lebonyolításáért minden kisgyermeknevelő a felelős.
Részleteit az éves munkaterv tartalmazza.

7. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI
FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE
7.1. Egészségügyi vizsgálatok

- Az intézménybe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az intézménybe
járó orvos és védőnő látja el.
- Betegségre gyanús, lázas gyermeket az intézménybe bevinni nem szabad. A napközben
megbetegedett gyermeket el kell különíteni és a szülőt a lehető leggyorsabban a. kisgyermeknevelő
értesíteni köteles.
- Az intézmény működtetése során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.
- fertőtlenítés,
- takarítás,
- mosogatás,
- ételminta vétel, stb.
- A bölcsődei feladatot ellátó szervezeti egység tekintetében a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakfelügyeleti jogkörének gyakorlását
biztosítani kell.
- Az intézmény konyhájába csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be.
- Az intézmény területén és annak 5 méteres körzetében dohányozni tilos.

7.2. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok

- Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó kisgyermeknevelő kötelessége az elsősegélynyújtás
- Ha a balesetet vagy veszélyforrást bármely dolgozó észleli, köteles azonnal intézkedni, a
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veszélyforrásra pedig azonnal a vezető vagy helyettese figyelmét felhívni.
- Jelentősebb testi sérülés / fejsérülés, ficam, törés, vágott, - szakított bőrseb stb. / esetén minél
előbb, megfelelő orvosi ellátó helyre kell vinnie a gyermeket az kisgyermeknevelőnek.
- A balesetről és a kezelés tényéről, helyéről az kisgyermeknevelőnek, vagy a vezetőnek értesítenie
kell a szülőt.

7.3. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet, haladéktalanul ki kell

vizsgálni. Ennek során kell feltárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési gondokat.
Ezekről a balesetekről a törvényben meghatározott nyomtatványokon a munka- és
balesetvédelmi felelős jegyzőkönyvet vesz fel, ennek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezését
követően legkésőbb 8 napon belül megküldi a fenntartónak, valamint a gyermek szülőjének. Egy
példányt az intézmény őriz meg. Ha a baleset jellege miatt a határidőt nem lehet betartani, akkor
azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Súlyos baleset esetén, telefonon, vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a
rendelkezésre álló adatok közlésével az önkormányzat jegyzőjének. Az eset kivizsgálásához
legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt be kell vonni.
A dolgozók egészségügyi ellátása:
Az intézmény dolgozóinak rendszeres egészségügyi felügyeletéről és ellátásáról, az
intézmény foglalkozás-egészségügyi üzemorvosa gondoskodik.

8. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK, RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
Rendkívüli esemény, (természeti katasztrófák), bombariadó esetén a Tűzriadó Tervben és
Havária Tervben meghatározottak szerint a gyermekek elhagyják az épületet a kisgyermeknevelő
vezetésével. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést
vezető hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel
megbízott személy dönt. A tűzrendészeket és a rendőrséget, ill. szükség esetén a mentőket
haladéktalanul értesíti az intézmény vezetője, amennyiben nem elérhető akkor az intézményi
titkár, ill. aki a telefon közelében tartózkodik.
A rendkívüli esemény kapcsán az intézményvezető intézkedhet, akadályoztatása esetén az
SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. A rendkívüli eseményről, ill.
bombariadóról hozott intézkedésekről az intézményvezető rendkívüli jelentésben értesíti a
fenntartót. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt
közvetlen felettesének jelenteni.
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A munkavégzésre és rendkívüli eseményekre vonatkozó szabályozást az alábbi
dokumentumok tartalmazzák.
- A Munkabiztonsági és Foglalkozás Egészségügyi Szabályzat
- Tűzvédelmi Szabályzat
- Havária Terv

8.1. Reklámtevékenység szabályai

Az bölcsődében tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az

egészséges életmóddal (korszerű táplálkozás, testedzés,), a környezetvédelemmel (szelektív
szemétgyűjtés, természetvédelem, stb.), a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. kulturális
tevékenységgel (színház, kulturális események, stb.) függ össze.

8.2. Tájékoztatás a szakmai programról, az SZMSZ-ről és a házirendről

A szakmai programot, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet, az intézmény

hirdetőtábláján lehet megtekinteni.
A dokumentumok az irodában is megtalálhatók és a vezetőtől kérhetők el.

9. ÜGYINTÉZÉS, ÜGYVITEL
A gondozási ügyvitelt a vonatkozó jogszabályok szerint ellátja:
- az intézmény vezetője
- kisgyermeknevelők
- bölcsőde orvosa
Nyomtatványok
- felvételi könyv
- bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap
- csoportnapló
- üzenő füzet
- fertőző betegségek naplója, tetvességi nyilvántartás
- bölcsődei napi jelenléti kimutatás
Gazdasági nyomtatványok
- étkezők nyilvántartása
Nyilvántartás készül
- gyermekek felvételéről
- adatairól
- befizetett térítési díjakról
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21. Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és működési szabályzat az intézmény valamennyi alkalmazottjának elfogadásával,
az
Szülői Szervezet képviselet véleményezése után a fenntartó egyetértésével lehetséges.
A hatályba lépett Szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény azon
dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az
intézménnyel, és meghatározott körben használják helyiségeit.
A Szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói
jogkörében intézkedhet.
A Szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:
a fenntartó
a nevelőtestület
az intézményvezető
a szülői képviselet
A Szervezeti és működési szabályzatban a szülőket érintő kérdésekről a szülők teljes körét is
tájékoztatni kell. Tájékoztatás formája: dokumentáltan csoportos szülői értekezleten, óvoda újság,
honlap.
A jóváhagyott Szervezeti és működési szabályzat egy példányát az irattárban, a vezető irodájában és
a nevelői szobában hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

22. LEGITIMÁCIÓ
Egyetértés a Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakkal.
A Szervezeti és működési szabályzattal az intézmény fenntartója egyetért.
Az egyetértés tényét az a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás a ……………………sz.
határozatával 2013…………… hatállyal, ………………………. napján, elnökének hitelesítő aláírásával
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tanúsítja.

........................................
Pap Sándor
Társulási Tanács elnöke

Nyilatkozat
Szülői szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
Szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat
gyakoroltuk. Az Szülői szervezet elnöksége az adatkezelési szabályzatát 2013…………………..-ai
ülésén megtárgyalta, azzal egyetért.
……………………………….
Lakitelek

……………………….
Nyárlőrinc

…………………………
Tiszaug

Szülői Szervezetének elnöke

A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
Jelen Szervezeti és működési szabályzatot az intézmény vezetője előterjesztése után az intézmény
nevelőtestülete elfogadta.
gadás tényét az Eötvös Óvoda és Bölcsőde vezetője az alábbiakban hitelesítő aláírásával tanúsítja.

………………………
Sütő Lászlóné
intézmény vezető

23. Munkaköri leírás minták
A TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
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Munkavégzés helye: tagintézmény neve és címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
Megbízatása:
tagóvoda-vezető
Kinevezés módja:
határozatlan időre szóló megbízás
Munkaideje:
40 óra/hét
Kötelező óraszáma:
óra/hét
Helyettesítője: óvodavezető-helyettes, az óvodavezető-helyettes távollétében az SZMSZ-ben kijelölt személy
Közvetlen felettese az intézmény vezetője.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: főiskola és vezető óvodapedagógus szakvizsga.
A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: hétévenkénti továbbképzés alól
mentesítve
A munkakörből és betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:






Az óvoda egyszemélyi felelősségű vezetőjeként tevékenységével felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működtetéséért.
Képviseli a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó érdekeit.
Közreműködik a fenntartói, munkáltatói döntések előkészítésében.
Végrehajtja a Társulási Tanács és az igazgató által meghatározott feladatokat.

A munkakör célja: A tagintézmény munkájának szervezése, irányítása, képviselete. A
nevelőmunka személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek biztosítása. Pedagógiai-szakmai, tanügyigazgatási, munkáltatói-személyzeti, gazdasági-adminisztratív feladatok ellátása, megszervezése,
ellenőrzése, értékelése. A törvényi előírásoknak megfelelő működés, működtetés biztosítása.
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Pedagógiai-szakmai feladatok












Részt vesz a belső szabályzatok, kidolgozásában, módosításában, biztosítja a szülői szervezet
véleményezési jogát. Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok, megismertetéséről
és betartatja az előírásokat.
Tagintézménye helyi sajátosságainak figyelembe vételével részt vesz az óvodai
intézményegység nevelési programjának kidolgozásában. Felelős annak megvalósításáért,
ellenőrzéséért, értékelésért.
Aktívan részt vesz az óvodai intézményegység sajátosságait figyelembe vevő, intézményi
minőségirányítási program megfogalmazásában és annak megvalósításában. Részt vesz az
intézményegység éves minőségirányítási munkatervének kidolgozásában, annak
megvalósítását segíti.
Részt vesz az óvodai intézményegység és a tagintézmény speciális sajátosságait figyelembe
vevő intézményi házirend kidolgozásában. Gondoskodik annak megvitatásáról
(nevelőtestület, szülői szervezet előtt) és annak egyetértéssel történő elfogadásáról. Jól látható
helyen kifüggeszti, és valamennyi szülőhöz egy példányt eljuttat. Felelős a házirend
betartatásáért.
A tanév helyi rendjével összhangban megalkotja a tagintézmény éves munkatervét, aktívan
részt vesz az óvodai intézményegység éves munkatervének elkészítésében. Felelős az éves
munkaterv megvalósításáért, évente értékeli azt. Elkészíti a tagóvoda feladat ellátási tervét.
A tagintézmény működéséről – a kitűnő eredményekről és a hiányosságokról egyaránt beszámol a nevelőtestületnek, az Igazgató Tanácsnak és a Társulási Tanácsnak.
Közvetlenül irányítja a tagóvoda dolgozóinak munkáját, szakmai tanácsokkal segíti,
rendszeresen ellenőrzi a tagintézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli
annak színvonalát, eredményességét, hatékonyságát. Figyelemmel kíséri az egyes gyermek
fejlődését.
Vezeti a tagintézmény nevelőtestületét.
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Aktívan rész vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, intézkedik a problémák megoldásáról.
Rendszeresen tájékoztatja az igazgatót a tagintézmény működéséről, az érdemi problémákat
konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak. Kezdeményezi a tagintézmény dolgozóinak
elismerését, ill. fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonását.
Gondoskodik a tagintézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátásáról, együttműködik az
iskolaorvossal.
Gondoskodik a szülőkkel tartandó kapcsolatok változatos formáiról, rendszerességéről. Segíti
a szülői szervezet működését.
Támogatja és ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, és továbbképzését,
vezeti a kötelező továbbképzési nyilvántartásokat.
Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.

Tanügy-igazgatási feladatok









Megszervezi a gyerekek óvodai felvételét. Felvételi és előjegyzési naplót vezet. Dönt a
gyerekek óvodai felvételéről és az óvodába járó gyerekeket érintő tanügyi és igazgatási
kérdésekben. A nevelőtestület véleményét figyelembe véve megszervezi az óvodai
csoportokat.
Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét.
Biztosítja a naprakész nyilvántartásokat, az adminisztráció ellátását, összesíti a
gyermekvédelmi, balesetvédelmi, statisztikai és tanügyi nyilvántartásokat, adatokat
szolgáltat a fenntartónak és az igazgatónak.
Biztosítja a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Intézkedéseket tesz a tankötelezettség teljesítésére.
Ellátja az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó teendőit.
Javaslatot tesz az óvoda nyári és téli szüneteltetésére, a nevelés nélküli munkanapok
időpontjára, tartalmára, megszervezésére. Rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli
időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a tagóvoda
működése nem biztosítható vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve
helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséről értesíti az igazgatót.

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok








Betöltetlen állásokra kezdeményezi a pályázat hirdetését, és lebonyolítja a pályázati eljárást.
Az átsorolásokról időben gondoskodik, előkészíti a munkáltatói döntéseket
Elkészíti a munkaköri leírásokat.
Ellenőrzi a dolgozók szabadság-nyilvántartásának vezetését.
Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen
megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról.
Biztosítja és ellenőrzi a munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályok betartását.
Lefolytatja az alkalmazottak foglalkozására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
döntéseknél a jogszabály által előírt egyeztetéseket.

Gazdasági-adminisztratív feladatok:





Szervezi az óvoda ügyviteli munkáját a mindenkor érvényes jogszabályok szerint.
Felelős a szabályos iratkezelésért. Elrendeli és ellenőrzi az iratok selejtezését. A
tagintézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik, és gondoskodik
az iktatásukról. Biztosítja a pontos adatszolgáltatást. A hivatalos ügyintézési határidőn belül
válaszol a hozzá beérkezett, gyermekeket, szülőket és a közalkalmazottakat érintő kérdésekre.
Felelős az intézmény költségvetésének tervezéséért, végrehajtásáért, betartásáért. Betartja a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. Felel az átutalási,
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utalványozási, készletgazdálkodási, leltározási, selejtezési, pénzkezelési, vagyonvédelmi
szabályzatokban foglaltak betartásáért. Feladata az intézmény költségvetésének ismeretében a
takarékos gazdálkodás, az intézményi vagyon őrzése, védelme.
Követi a pályázati kiírásokat, felkutatja a lehetséges forrásokat, részt vesz a pályázatok
előkészítésében, illetve a tagóvoda pályázatait önállóan megírja. Biztosítja - a költségvetési
keretösszegen belül – a tagintézmény működéséhez szükséges tárgyi eszközöket.
Biztosítja a gyerekek számára a tiszta, esztétikus környezetet. Ennek érdekében különböző
eszközöket vásárol, elkészíti a Takarítási szabályzatot mely alapján megszervezi és irányítja és
ellenőrzi a napi takarítást, fertőtlenítést és a szükséges nagytakarításokat.
Felelős a karbantartási terv elkészítéséért, végrehajtásáért.
Ellenőrzi a munkaruha-, étkezési nyilvántartások vezetését.
Javaslatot tesz az épület felújításával kapcsolatos teendőkre, egyeztet a fenntartóval, a helyi
önkormányzattal, a jóváhagyott kivitelezéseket koordinálja és ellenőrzi.
Biztosítja a tagintézményben működő tálaló- melegítő konyha HACCP-nek megfelelő
működését, rendszeresen ellenőrzi azt.

Kapcsolattartási kötelezettsége:


Óvodán belül: A szülőkkel, a szakmai munkaközösségekkel, a minőségirányítási csoporttal és az
érdekvédelmi szervezetekkel.
 Óvodán kívül: A fenntartóval, az intézmény igazgatójával, a társulásban résztvevő nevelésioktatási társintézményekkel. A nevelő-oktató munka színvonalas megvalósítása érdekében a
szakmai szervezetekkel, az egészségügy és a közművelődés intézményeivel.
Információszolgáltatási kötelezettsége:
 Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a fenntartó tanács, az igazgató tanács, és a
nevelőtestület felé.
Jogkör, hatáskör, felelősségi kör:
A tagintézmény ügyeiben – a munkáltatói jogkör kivételével - teljes aláírási joggal rendelkezik,
hatásköre kiterjed a rábízott vagyon kezelésére az általa vezetett tagintézményben. Munkaköri
tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény igazgatójának.
Az itt nem említett kérdések vonatkozásában feladatait az igazgatóval egyeztetve végzi. A
munkaköri leírás módosításának jogát a munkáltató fenntartja.
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a
kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:
P. H.
____________________________
munkáltató

munkavállaló

A TAGÓVODA VEZETŐ-HELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye és címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
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Munkahelye:
Munkaköre:
Tagóvoda vezető-helyettes
Kinevezés módja:
határozatlan idejű kinevezés
Munkaideje:
40 óra/hét
Kötelező óraszáma:
24 óra/hét
Helyettesítője: a tagóvoda vezető, illetve az Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt óvodapedagógus.
A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a tagóvoda vezető
látja el.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:



Vezető helyettesként felelősséggel tartozik az intézmény szakszerű és törvényes
működtetéséért.
 Segíti és támogatja a tagóvoda vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a
fenntartó elvárásait figyelembe véve.
 A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja.
 Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat
A munkakör célja:
 A tagintézmény vezető távollétében képviseli az óvodát.
 Segíti az intézmény működtetését és a tagintézmény vezető munkáját.
 A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási,
munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat.
 Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban.
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
 A teljes munkaidő kitöltése alatt alapvető vezető helyettesi feladatok: pedagógiai-szakmai,
tanügy-igazgatási feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív feladatok.
Pedagógiai-szakmai feladatok
 Aktívan részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti annak
megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.
 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását.
 Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz.
 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját.
 Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, továbbképzését.
 Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.
 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen segíti a
tagóvoda vezető ellenőrző munkáját, értékeli a látott munka színvonalát, eredményességét és
hatékonyságát.
 Szervezi a gyermekek orvosi vizsgálatát, elősegíti az óvodai egészségvédelmet.
 A tag intézmény vezető távollétében átmeneti gyermeklétszám csökkenés esetén 25 fős
létszámhatárig összevonhat csoportokat.
 Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék,
és betartsák ezek tartalmát.
 Részt vesz az óvoda tárgyi feltételeinek biztosításában.
Tanügy-igazgatási feladatok
 Elkészíti a tagintézmény az éves statisztikáját.
 Intézkedik az intézményben alkalmazott nyomtatványok megrendeléséről.
 Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.
 Az ellenőrzési terv alapján ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését
és azok tartalmát.
 Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai tartalmú
előadást, foglalkozást szervezzenek.
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Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását.
A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal
jelzi a vezetőnek.
 Kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel.
Munkáltatói-humánpolitikai feladatok
 Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási ütemtervet,
engedélyezi a dolgozók szabadságát.
 Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását.
 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a tagóvoda vezetőt.
 A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív észrevételeiről
tájékoztatja a tagóvoda vezetőjét.
 Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására és a kitüntetésekre.
 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.
 A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a
munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.
 Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását.
 Engedélyt adhat munkából való rövid ideig tartó távolmaradásra.
Gazdasági-adminisztratív feladatok
 A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe
érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.
 Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
 Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre.
 Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét.
 Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi
vagyon őrzése, védelme.
Kapcsolattartási kötelezettsége:
A tagóvoda vezető távollétében, indokolt esetben telefonon tartja a kapcsolatot.
Kapcsolatban van továbbá az óvodai szülői szervezetével.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva, a munkavállalóval történt
egyeztetés után – a munkáltató fenntartja!
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a
kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:
P. H.
__________________________
munkáltató
munkavállaló
AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye és címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
Munkaköre:
óvodapedagógus
Kinevezés módja:
határozatlan idejű kinevezés
Munkaideje:
40 óra/hét
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Kötelező óraszáma:

32 óra/hét

Helyettesítője: csoportos váltótársa. Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a
helyettesítés megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a
tagóvoda vezető helyettesnek, illetve a tagóvoda vezetőnek.
A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a tagóvodavezető
látja el.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvónőképző főiskola
A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a hétévenkénti továbbképzés
elvégzése.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:



Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást
tanúsítani.
 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem
sérti meg.
 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
 Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.
 Az intézmény etikai kódexét, dolgozókra vonatkozó házirendet munkahelyén betartja, a
társadalmi normák általános szabályai szerint él.
A munkakör célja: A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi
gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: A kötelező
óraszámon belül pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők
Pedagógiai-szakmai feladatok














Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el,
melyre írásban, tervszerűen is felkészül.
Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak
tudatában, hogy modell, minta számukra.
Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott
gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi
szintjük figyelembevételével.
Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját
egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.
Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar,
utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el.
Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.
Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő,
eszköz).
Tanév elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves
pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja, megelőzve ezzel a tanulási
zavarokat.
Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a
szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon.
A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is rögzíti.
Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az óvoda vezetőjét és az érintett gyerek
szüleit. Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az óvodavezetőtől, a gyermekvédelmi
felelőstől vagy a családsegítőtől, nevelési tanácsadótól.
Ellátja a sajátos nevelési igényű gyerekek speciális fejlesztést, segíti testi és lelki fejlődésüket.
Minden csoportjába járó gyermeket legalább egyszer családjában meglátogat.

A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások
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A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, a
lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), étel elfogyasztására való
kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz
szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás, videóztatás).
A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos.
A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak
az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája)
illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során
betartja.
 A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges
módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri,
azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.
 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében
megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok
szüleivel.
 Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli
fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képzi magát.
 Évente legalább háromszor szülői értekezletet szervez.
 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.
 Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról
haladéktalanul tájékoztatja a tagintézmény vezetőjét.
 Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői vagy
rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében).
 Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.
 Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus,
logopédus, gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles
gyerekekről.
 Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.
 Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót.
 Kitölti a „fejlettségmérő lapot”, mely a gyerek aktuális fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján
készíti el a gyerek fejlesztési tervét.
A neveléssel le nem kötött munkaidő/ kötelező óra felett / keretében ellátandó egyéb
feladatok:
Óvodán belül:
 Ügyviteli pedagógiai dokumentációk elkészítése
 Nevelőtestületi és alkalmazotti közösség munkájában való részvétel
 A gyerekek egyéni fejlettségének mérésével kapcsolatos tevékenységek
 Selejtezés, leltározás
 Egyéb: tűz és munkavédelem, orvosi vizsgálatok stb.
Óvodán kívül és belül egyaránt ellátható feladatok:
 Rendezvények , programok szervezése
 Kapcsolattartás
 Továbbképzés, önképzés
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Gyermekvédelem
Óvodai élettel kapcsolatos tevékenységek
A gyerekek egyéni fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek
Az óvoda vezetésével kapcsolatos tevékenységek
Szervezetfejlesztés

Egyéb


A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői
engedéllyel lehet.
 A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a
legszükségesebb esetben használja a telefont.
 A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve az
udvaron nem megengedett, ilyenkor a készüléket kikapcsolt állapotban kell tartani. Az
átfedési időben amikor a váltótárs is ott van, lehet megnézni az esetleges üzeneteket. Rövid
(1-2 perces) magánbeszélgetésre is ekkor kerülhet sor, de ebben az esetben is ki kell menni a
csoportszobából, hogy a gyerekek ne hallják a beszélgetés tartalmát.
 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már
átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
 Hiányzás esetén külön díjazás ellenében a vezető rendelkezése alapján köteles a
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
 Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni.
 A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján):
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a
jogszabályok számára előírnak, biztosítanak.
Egyéb feladatok, megbízatások.
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a
kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:

P. H.
munkáltató

____________________________
munkavállaló
A DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye
tagintézmény neve és címe:
Kinevező
és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
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Munkaköre:
Kinevezés módja:
Munkaideje:

dajka
határozatlan időre szóló megbízás
40 óra/hét

Helyettesítője: a tagóvoda vezető helyettes által kijelölt dajka. Váratlan távolmaradást, hiányzást
(betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés megszervezésének érdekében a munkaidő
megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a tagóvoda vezető helyettesnek, illetve a
tagóvoda vezetőnek.
A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a
tagóvodavezető látja el.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 8 általános iskola, dajkaképző,
konyhai egészségügyi vizsga
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
 A gyerekekkel szemben barátságos, kedves.
 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít.
 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem
sérti meg.
 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
 Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.
 Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.
A munkakör célja:
 Az óvodáskorú gyerekek gondozásának, nevelésének segítése óvónői irányítással.
 A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a
HACCP előírásainak megfelelően.
 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkavállaló jogai és kötelességei:
 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés
 A munkafegyelem betartása
 Jó munkahelyi légkör alakítása
 Az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának segítése











A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok
Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai
célkitűzéseit.
Nyugodt, csendes hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag helyes beszéddel segédkezik az
óvoda egész napos nevelőmunkájában.
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének kialakításához,
személyes példáján, türelmes és udvarias kommunikációval, igényes nyelvhasználattal.
Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az öltöztetésnél,
tisztálkodásnál, vécéhasználatnál, pihenésnél. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, tanítja
a helyes viselkedést
Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.
A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja.
Délelőtt, az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében
közvetlenül is segíti a nevelő-oktató munkát.
Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások ideje
alatt.
Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos
szellőztetésről.
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A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a szülő
meg nem érkezik.
 A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját kimosva adja át a szülőknek.
 Segít a gyerekeknek a különböző foglalkozásra való felkészülésben, átöltözésben.
 Buszosokat fogadja és segít a vetkőzésben, felkészíti a gyerekeket a buszhoz indulásra.
 Egyedül járó gyerekeket átkíséri az úttesten.
A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások
 A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, lelki
terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), az étel elfogyasztására való
kényszerítés, a levegőztetés és az étel megvonása.
 Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete
nélkül hagyni. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is.
 A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény
működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító
témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
 A gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja.
Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy a
tagintézmény vezetőjéhez, távollétében a helyetteshez.
A tisztaság megőrzésével, kapcsolatos teendők
 Takarítási feladatait a takarítási szabályzat szerint végzi. Amennyiben indokolt, a különböző
részfeladatokat (például ajtómosás vagy járvány idején fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi.
 A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a csoportszoba és a
hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermekvécék takarítását, portalanítását, porszívózását, az
egészségügyi előírásoknak megfelelően.
 Az intézmény egyéb területeit (bejárat, folyosók, lépcsőház, irodák, fejlesztőszoba, felnőttvécé, mosókonyha, tornaszoba, szertár) vezetői munkamegosztás alapján tisztán tartja.
 A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.
 Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (például függönyök, köpenyek,
törülközők, terítők, babaruhák).
 Kéthetenként gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. Járványos
időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is.
 Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek
kizárólag a saját ágyába feküdjön. Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti.
 Ellátja az óvoda udvarának, udvari szertárának, utcarészének takarítását, kertjének
gondozását, locsolását, télen a hó eltakarítását, a megvásárolt áruk szállítását, kézbesítést,
valamint azokat az időszakos feladatokat, amelyekkel a tagintézmény vezető megbízza.
Egyéb
 Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használhat telefont.
 Szükség esetén, a vezető helyettesi rendelkezése alapján, köteles a kisegítő munkakör
helyettesítéssel kapcsolatos feladatait a Kisegítő munkaköri leírása alapján ellátni.
 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már
átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
 Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi nyolcórás munkaidőben.
Amennyiben ezt valaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének
előírása alapján le kell dolgozni.
 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.
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Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati kapuk elreteszelésére különösen
figyel.
 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet.
 Az óvoda területén a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni.
 Az óvoda zárásakor meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva. Ezután
beüzemeli a riasztót.
 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
Tálalókonyhai feladatai:
 Tízórai, ebéd és az uzsonna edények elmosogatása.
 Uzsonna elkészítése.
 Segít az ebéd kiosztásában.
 A munkafolyamatok végén a tálaló konyhát rendbe teszi és kitakarítja
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: A dajka rendszeres kapcsolatban
áll az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel és a csoportos óvónőkkel, és a kisegítő
munkakörben alkalmazott munkatárssal.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva, a munkavállalóval történt
egyeztetés után – a munkáltató fenntartja!
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a
kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:

P. H.
____________________________
munkavállaló

munkáltató

A KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye:
tagintézmény neve és címe:
Kinevező
és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
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Munkaköre:
Kinevezés módja:
Munkaideje:

karbantartó
határozatlan időre szóló megbízás
40 óra/hét

Napi munkaideje napi 8 óra. Napi munkaideje hétfőtől péntekig 5.30-13.30 óráig tart. Munkaideje
a fűtési idényben ettől eltérően a fűtéssel kapcsolatos feladatoknak megfelelően alakul.
Munkaidő alatt mindenkor köteles vezetőjének jelezni, hogy melyik munkaterületen dolgozik.
Munkaterületekről való egyéb, nem a munkájához kötődő távozást a tagóvoda vezetője
engedélyezi.
Munkaidejének kezdetét és végét jelenléti íven kell feltüntetnie. Amennyiben a munkát felvenni
nem tudja – betegség vagy egyéb ok miatt – távolmaradását jelentse a tagóvoda vezetőjének,
annak távollétében a vezető helyettesnek.
A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a
tagóvodavezető látja el.

Feladatai:

A tagóvoda mindkét feladat ellátási helyén elvégzi az épületek, gépek, berendezések, játékok,
kerítések karbantartását. Munkáját önállóan szervezi az éves karbantartási terv szerint, az
intézmény működésének biztosítását figyelembe véve. A karbantartáshoz szükséges anyagok
beszerzéséről gondoskodik. A beszerzéseket mindenkor egyezteti vezetőjével.
Az anyagok beszerzéséről, felhasználásáról a karbantartási naplóban nyilvántartást vezet.
Egyéb intézményi szakmai anyagok, beszerzésében besegít.
Vezetője irányításával részt vesz a nagyobb karbantartási, felújítási beruházási munkák
szervezésében, anyagbeszerzésben, szállítások lebonyolításában.
Lebonyolítja a szemét szállításokat.
Évente gondoskodik az udvari homokozók homok cseréjéről.
Téli időszakban gondoskodik az intézmények zavartalan fűtéséről. Fűtésidény előtt a
fűtőberendezések karbantartását megszervezi szakemberek bevonásával.
Az ételfelvonó működését figyelemmel kíséri, negyedévenként karbantartja, a szükséges
szakmunkák elvégzéséről vezetőjét tájékoztatja.
Az intézmények udvarát, kertjét az óvoda technikai dolgozóival közösen rendben tartja, elvégzi a
füves részek nyírását, locsolását.
Figyelemmel kíséri az épületek időszakos villamos érintésvédelmi tűz- és villámvédelmi
felülvizsgálatának esedékességét, melyet lejárat előtt jelez vezetőjének.
Részt vesz a tűz- és munkavédelmi szemléken, a szemlék közötti időszakban az észlelt
hiányosságokat megszünteti, illetve jelenti vezetőjének.
A villamos hálózatban jelentkező hiányosságokat nem javíthatja, ehhez szakember bevonását kéri.
Az épületeket, gépeket, berendezéseket stb. működését folyamatosan figyelemmel kíséri,
megelőzve ezzel a teljes működésképtelenséget, elhasználódást, elvégzi a karbantartásukat.
Részt vesz a selejtezés, leltározás előkészítésében, lebonyolításában.
Az intézményekben lévő tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik
Az intézményből való távozás előtt ellenőrzi a tűz- és munkavédelmi előírásokat, valamint
gondoskodik a vagyonvédelmi előírások betartásáról.
A gyerekek magatartásáról, napi eseményeiről szülőknek tájékoztatást nem adhat.
Az intézmény működésével, dolgozók munkájával, a gyerekekkel kapcsolatos hivatali titkot
köteles megőrizni, a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit megtartani.
Felettes hatósághoz a szolgálati út megtartásával fordulhat.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva, a munkavállalóval történt
egyeztetés után – a munkáltató fenntartja!

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
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annak egy példányát átvettem. Egyben tudomásul veszem, hogy az általam végzett
munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:
P.H.
………………………………..
munkáltató

………………………………..
munkavállaló

KISEGÍTŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye:
tagintézmény neve és címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
Munkaköre:
konyhai kisegítő
Kinevezés módja:
határozatlan időre szóló megbízás
Munkaideje:
40 óra/hét
Helyettesítője: a tagóvoda vezető helyettes által kijelölt dajka. Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség,
egyéb komoly indok) a helyettesítés megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két
órával jelezni kell a tagóvoda vezető helyettesnek, illetve a tagóvoda vezetőnek.
A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a tagóvodavezető
látja el.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 8 általános + konyhai egészségügyi vizsga
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
Tisztában van az egészségügyi szabályokkal és a HACCP előírásaival. Belső igénye, hogy környezete tiszta
legyen.
A munkakör célja:



Az étkeztetéssel kapcsolatos konyhai teendők, feladatok ellátása, a konyha takarítása az
ÁNTSZ és a HACCP kézikönyv, és a Takarítási szabályzat előírásainak megfelelően.
 A tálaló konyhán kívül a Takarítási szabályzatnak megfelelően ellátja a Kiss János u.1/a sz.
alatti óvoda egyes helyiségeinek takarítását.
A munkavállaló jogai és kötelességei
 A munkafegyelem betartása
 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés
 A jó munkahelyi légkör kialakítása
 A folyamatos intézményi étkeztetés biztosítása
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
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Étkeztetéssel, konyhával kapcsolatos teendők











Az ételszállítótól átveszi a tízórai, uzsonna alapanyagát és az ebédet. Ellenőrzi az ételek
mennyiségét és minőséget / hőfok, szín, szag / és a szállítással kapcsolatban a HACCPelőírások betartását. Negatív tapasztalatát jelzi a tagintézmény vezetőnek, és az elkészült
jegyzőkönyvet aláírja.
Az átvett ételeket a HACCP szabályoknak megfelelő módon tárolja.
Elkészíti a tízórait, majd kiadagolja
Kiadagolja az ebédet.
A HACCP kézikönyvnek megfelelően felelős az élelmiszerbiztonsági szabályok betartásáért.
Felel az ételminták szabályos tárolásáért, az ételmintás üvegek fertőtlenítéséért.
Délben a dajkák által kihozott edények, evőeszközök, poharak mosogatását megkezdi,
mosogatás után a higiéniai előírások szerint a mosogatót és a mosogatáshoz használt
eszközöket rendbe teszi.
A Takarítási szabályzatnak megfelelően elvégzi a tálalókonyha napi, heti, havi és éves
takarítását.
Havi rendszerességgel leolvasztja és fertőtleníti a hűtőszekrényt.

A tisztaság megőrzésével kapcsolatos teendők


Takarítási feladatait a Takarítási szabályzat szerint végzi. Amennyiben indokolt, a különböző
részfeladatokat (járvány idején fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi.
 A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a csoportszobák
takarítását, porszívózását, az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
 Az intézmény egyéb területeit - főbejárat, folyosók, lépcsőház, irodák, fejlesztőszoba,felnőtt
WC, mosókonyha, tornaszoba, szertár - tisztán tartja, lemossa az ajtókat és az ablaküveget.
 A csoportszobán kívüli növényeket ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.
 Kerítésen belül és kívül lesöpöri a járdákat.
 Részt vesz az udvar és az udvari szertár takarításában.
Egyéb
 Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használhat telefont.
 Szükség esetén, a vezető helyettes rendelkezése alapján, köteles a dajkai munkakör
helyettesítéssel kapcsolatos feladatait, a Dajkai munkaköri leírás alapján ellátni.
 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már
átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
 Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi nyolcórás munkaidőben.
Amennyiben ezt valaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének
előírása alapján le kell dolgozni.
 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati kapuk elreteszelésére különösen
figyel.
 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
 Az intézmény épületét elhagyni vezetői ill. helyettesi engedéllyel lehet.
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Az óvoda területén a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni.
Az óvoda zárásakor meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva. Ezután
beüzemeli a riasztót. Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: A kisegítő munkakörben
alkalmazott rendszeres kapcsolatban áll a tagóvoda vezetővel, az óvodavezető-helyettessel és a
csoportos óvónőkkel, és a dajkákkal.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva, a munkavállalóval történt
egyeztetés után – a munkáltató fenntartja!
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a
kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:
P. H.
munkáltató

____________________________
munkavállaló

A gazdálkodási ügyintéző munkaköri leírása
A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye és címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
Munkaköre:
gazdálkodási ügyintéző
Kinevezés módja:
határozatlan idejű kinevezés
Munkaideje:
40 óra/hét
Közvetlen felettese: a gazdasági vezető
Helyettesítője: óvodatitkár
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés megszervezésének érdekében a
munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a gazdasági vezetőnek. A munkaköri leírásából
adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a gazdasági vezető látja el.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségi, szakirányú végzettség
A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: önképzés

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:








Udvarias, türelmes magatartás a szülőkkel, a munkatársakkal szemben
Rendszerető, pontos, az ügyek kezelésében naprakész, a határidőket betartja.
Az általa vezetett dokumentációk pontosak, világosak, jól követhetőek.
A munkahelyi feladatainak végzése során rugalmas, a változásokat jól kezeli
Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.
Az intézmény etikai kódexét, dolgozókra vonatkozó házirendet munkahelyén betartja, a
társadalmi normák általános szabályai szerint él.
Munkakör célja: az intézmény és a tagintézmények gazdasági ügyeivel, pénzkezeléssel
kapcsolatos teendők ellátására
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Felelőssége:A pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, azaz a házipénztárban
elhelyezett értékekért felelőssége anyagilag korlátlan. Ez a szabály nem csak a készpénzre, hanem
az egyéb értékekre és letétekre is vonatkozik, amennyiben azt hivatalosan helyezték oda.
A pénztárosi felelősség ismeretéről a pénztárosi feladatokkal megbízott személynek írásbeli
nyilatkozatot kell tennie, e nyilatkozatot a Házipénztár – és Pénzkezelési szabályzat
mellékleteként kell kezelni;
A vezetője által kijelölt - munkaköréhez kapcsolódó, de nem folyamatos - feladatokat, pl. helyettesítés,
értekezleten, szakmai tanácskozáson való részvétel, stb. ellátja.
Kapcsolataiban teljes a diszkréció, a titoktartás, mellyel az információkat kezeli. A titoktartás kötelező,
megszegéséért felelősségre vonás a következmény.

A gazdálkodási ügyintéző feladata, hogy megismerje az óvoda alapvető szakmai és működési
dokumentumait, különösen a az intézmény Pedagógiai Programját és munkáját annak
szellemében köteles végezni. Egyéb


Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont. Mobiltelefon használatára úgy kerülhet sor, hogy a gyerekek ne hallják a
beszélgetés tartalmát.
 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.
 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
 Gyerekek magatartásáról, napi eseményeiről szülőknek tájékoztatást nem adhat.
A munkavállaló jogai és kötelességei





Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.
Jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre.
Jogosult az intézményi vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén
bejelentés megtételére.

Az óvoda működésével, dolgozók munkájával, a gyerekekkel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. A
munkafegyelem és a közösség együttműködési normáit köteles megtartani. Felettes hatósághoz a munkáltatóval
történt sikertelen egyeztetés után a szolgálati út magtartásával fordulhat.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva, a munkavállalóval történt egyeztetés
után – a munkáltató fenntartja!

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben tudomásul veszem, hogy az általam végzett
munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:

PH.
………………….
gazdasági vezető

………………….
intézményvezető

A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezően
elismerem, 1 példányt átvettem.
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Lakitelek,

………………….
gazdálkodási ügyintéző aláírása

GAZDASÁGI VEZETŐ

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye és címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
vezetője
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
Munkaköre:
Kinevezés módja:

gazdasági vezető
határozatlan idejű kinevezés

Munkaideje:

40 óra/hét

Helyettesítője: óvodavezető helyettes
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az
intézményvezetőnek. A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését,
ellenőrzését és értékelését az intézményvezető látja el.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: regisztrált mérlegképes könyvelő. A
szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: az évente kötelező
mérlegképes továbbképzés elvégzése.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:








Udvarias, türelmes magatartás a szülőkkel, a munkatársakkal szemben
Rendszerető, pontos, a pénzügyek kezelésében naprakész, a határidőket betartja.
Az általa vezetett dokumentációk pontosak, világosak, jól követhetőek.
A munkahelyi feladatainak végzése során rugalmas, a változásokat jól kezeli
Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.
Az intézmény etikai kódexét, dolgozókra vonatkozó házirendet munkahelyén betartja, a
társadalmi normák általános szabályai szerint él.

A munkakör célja:
Az intézmény és tagintézmények gazdasági feladatainak irányítása, szervezése, ellátása.
A munkaköri felelőssége:
Teljes felelősséggel tartozik az intézmény és a tagintézmények jogszerű és takarékos gazdálkodásáért.
Munkaköri feladatai:
Kidolgozza, elkészíti:
- a belső szabályozó utasításokat,
- a nem szabvány ügyviteli nyomtatványokat,
- az iratkezelési szabályzatot,
- a szállítók és közületi vevők folyószámláinak vezetését és rendezését szolgáló munkamódszert és elvégezteti az
idetartozó feladatokat,

112
- a számviteli feladatok ellátásnak munkamenetét,
- elvégzi a negyedéves és éves zárási, valamint a leltárutasítás szerinti munkákat,
- az éves beszámolómérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet, ezzel kapcsolatban érvényesíti az
új számviteli törvény alapelveit,
- a folyamatos működéshez szükséges felvételi és visszafizetési javaslatot,
- a pénzügyi tartozások és követelések nyilvántartását,
- a helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartását, a díjakat határidőre befizeti, illetve beszedi.
- a NAV részére a bevallásokat (áfa, rehabilitációs hozzájárulás)

- Munkaügyi feladatai részeként:
o havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes
dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket,
majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére
o kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát.
o gondoskodik a technikai dolgozók jelenléti ívének havonkénti ellenőrzéséről
o az intézményvezető helyettes, és tagintézményvezetők által készített túlórát, távolléti
díjat, nem rendszeres kifizetéseket továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a
bérszámfejtő részére
o a dolgozók éves adóbevallásával, illetve az év eleji adónyilatkozatokkal kapcsolatos
ügyek ellátása
o elkészíti a kinevezéseket, megbízási szerződéseket, jogviszony módosító okmányokat,
munkáltatói igazolásokat
- Társulással kapcsolatos feladatai részeként:
- részt vesz a társulási ülések előkészítésében
- elkészíti a társulás költségvetését, és az önkormányzat gazdasági vezetőjével közösen, annak
elszámolását
- részt vesz a társulással kapcsolatban felmerülő egyéb feladatok ellátásában
Közreműködik:
- minden olyan döntés kialakításában, amely a gazdasági vezető hatáskörébe tartozik.
- a szállítási szerződések megkötésében,
- a selejtezési javaslat kidolgozásában,
- az energiagazdálkodás és környezetvédelmi feladatok ellátásában,
- a munkaszervezési javaslatok kidolgozásában,
- a költséggazdálkodási javaslat kidolgozásában,
- munkaerő létszámjavaslat kidolgozásában,
- a számítástechnikára vonatkozó javaslat kidolgozásában, a számlarend, a számlatükör, a bizonylati rend, a
könyvvezetés kialakításában, a számviteli törvény érvényesítése által,
- a bizonylati, a leltározási, az önköltség-számítás kidolgozásában,
- a leltárelszámolásban, a leltárhiány megállapításában, közlésében és a kártérítésre való kötelezés kiadásában,
- az elszámoltatással kapcsolatos utasítások kiadásában,
- az egyéb juttatások megállapításában.
Hatásköre:
a./ Javaslattételi hatásköre, amely kettős:
egyrészt javaslatot előterjesztő vezető, másrészt pedig az irányítása alá tartozó munkaszervezet az elfogadott
javaslat végrehajtója
A gazdasági vezető javaslatot tesz:
- a belső ügyviteli folyamatokat szabályozó szakmai utasításra,
- a változások folyamatos nyilvántartására,
- a gazdasági események számviteli követésére,
- a szállítók és közületi vevők folyószámláinak vezetésére, rendezésére,
- a havi, negyedéves és éves zárási, valamint a leltárutasítás szerinti munkák elvégzésére, főkönyvi kivonat
elkészítésére, éves beszámoló jelentés, mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet a számviteli alapelvek
érvényesítésével,
- az elszámoltatással kapcsolatos utasítás kiadására,
- a havi zárásra,
- a házi pénztárkeret megállapítására,
- a helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartására, a díjak határidőre való befizetésére, illetve
beszedésére,
- a beszerzésekre vonatkozó szerződések pénzügyi teljesítésére, nyilvántartására.
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b./ Véleményező hatásköre
- egyes esetekben a dolgozók közösségével együtt
- egyes esetekben önállóan
- egyes esetekben az érdekképviseleti szervben való részvétel útján érvényesül.
c./ Döntési hatáskör
A gazdasági vezető az alábbi kérdésekben dönthet:
- ellenőrzött jelentések alapján, a készletváltozások rendezésével nyilvántartásával kapcsolatban,
- a folyószámlák vezetése ügyében.
- a szállítói számlák és szállítólevelek egyeztetése, tartalmi és számszaki helyesség ellenőrzése ügyében,
- az intézményi pénztár működtetése ügyében,
- a dolgozókat terhelő levonások, követelések rendezésében,
- az állami költségvetéssel kapcsolatos befizetések illetve igények rendezése ügyében,
Információt szolgáltat:
- a felettese utasítása szerint.
- a fenntartó utasításának megfelelően
Ellenőrzi:
- az intézmény érdekeinek érvényre juttatását,
- az ellenőrzési rendelkezések szabályzatba foglalását,
- az adatok valódiságát,
- a bizonylati fegyelem megtartását,
- a gazdasági tevékenységre vonatkozó jogszabályok megtartását,
- a gazdálkodással kapcsolatos ügyeket,
- a belső szabályzatok elkészítését, aktualizálását, megtartását.
Felelős:
- a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületén való megtartásáért,
- az intézmény belső pénzügyi rendjének kialakításáért, ezen belül:
- az intézmény bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáért,
- a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítéséért,
- a leltározási kötelezettség teljesítéséért,
- az anyag és eszköznyilvántartásért,
- a gazdálkodási és pénzügyi tervek elkészítéséért,
- a létszám- és bérgazdálkodásért,
- az éves beszámoló elkészítéséért.
A gazdasági vezető közvetlen alárendelt munkaterületei:
- könyvelés
- számlaellenőrzés
- ellenjegyzés
- pénztár
- munkaügy
- adó
A vezetője által kijelölt - munkaköréhez kapcsolódó, de nem folyamatos - feladatokat, pl. helyettesítés,
értekezleten, szakmai tanácskozáson való részvétel, stb. ellátja.
Kapcsolataiban teljes a diszkréció, a titoktartás, mellyel az információkat kezeli. A titoktartás kötelező,
megszegéséért felelősségre vonás a következmény.
A gazdasági vezető feladata, hogy megismerje az óvoda alapvető szakmai dokumentumait, különösen a az
intézmény Pedagógiai Programját és munkáját annak szellemében köteles végezni.

Egyéb




Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont. Mobiltelefon használatára úgy kerülhet sor, hogy a gyerekek ne hallják a
beszélgetés tartalmát.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.

114





Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
Gyerekek magatartásáról, napi eseményeiről szülőknek tájékoztatást nem adhat.

A munkavállaló jogai és kötelességei
 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
 A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.
Az óvoda működésével, dolgozók munkájával, a gyerekekkel kapcsolatos hivatali titkot köteles
megőrizni. A munkafegyelem és a közösség együttműködési normáit köteles megtartani. Felettes
hatósághoz a munkáltatóval történt sikertelen egyeztetés után a szolgálati út magtartásával
fordulhat.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva, a munkavállalóval történt
egyeztetés után – a munkáltató fenntartja!
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben tudomásul veszem, hogy az általam végzett
munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:
PH.
……………………………………..
……..………………………………..
intézményvezető

AZ ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye:
Tagintézmény neve és címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
Munkahelye:
Munkaköre:
óvodatitkár
Kinevezés módja:
határozatlan időre szóló megbízás
Munkaideje:
40 óra/hét

gazdasági vezető
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Heti munkaideje 40 óra. Napi munkaidejét meghatározott munkaidő beosztás szerint teljesíti. A munkahelyre
olyan időben köteles megjelenni, hogy munkaidejének megkezdésére készen álljon a munkavégzésre.
Munkaidejének kezdetét és végét jelenléti íven kell feltüntetnie. Amennyiben a munkát nem tudja felvenni,
betegség vagy egyéb ok miatt, távolmaradását a tagóvoda vezetőjének, annak távollétében a vezető helyettesnek
kell jelentenie. Munkaidő alatt az intézményből a tagóvoda vezetővel történt megbeszélés után távozhat.
A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a tagóvodavezető
látja el.
Az óvodatitkár az Eötvös Óvoda és annak, lakiteleki tagintézményének, ügyei érdemi intézését végző személy,
aki a vezetői rendelkezés alapján az ügyeket előkészíti, a keletkezett iratokat kezeli.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:

 Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő.
 Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.
 Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja.
 Tisztában van az iratkezelés szabályaival.
 Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.
A munkakör célja:
Az intézmény és a tagintézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk
ellátása.
Feladatait az alábbi – egymástól elválasztható – területekre oszthatók.
1. Alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok:
- munkavállalással, munkavégzéssel, közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével
kapcsolatos ügyek határidőre történő előkészítése, elküldése, irattározása
- havi jelentés előkészítése a dolgozók munkából való távolmaradásáról, a
túlórákról, helyettesítésekről, melyet a vezető helyettes irányításával végez
- az adatvédelem és a személyiségvédelem megtartásával alkalmazottak
adatnyilvántartásának kezelése.
2. Gyerekekkel kapcsolatos feladatok, tanügy-igazgatási nyilvántartások:
- óvodába járó gyerekek nyilvántartása az adatvédelem és személyiségvédelem
betartásával
- a tankötelezettséggel teljesítésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése
- óvodai szakvélemények előkészítése
- a gyerekek speciális vizsgálati anyagainak kezelése
- baleset megelőzés, balesetek dokumentációjának elkészítése
- a gyerekek étkezési térítési díjának befizetési, számlázási, nyilvántartási
feladatainak ellátása, követi és nyilvántartja a térítés mentes, az 50%-os
kedvezményben részesített családokat. Az étkezési térítési díjak kiszámolása, a
lejelentések vezetése, jóváírása. A pénz beszedése, feladása. A szigorú
elszámolású nyomtatvány és a készpénzfizetési számlák megírása a szülők
részére, ezek kiadása. Elszámolás anyagi felelősséggel.
3. Az óvoda dologi, fenntartási, és szakmai adminisztrációja:
- a be- és kimenő iratok, levelek, dokumentumok iktatása, rendszerezése,
előkészítése postázásra, postázás
- az óvodai nyomtatványok, papír- és írószerek megrendelése, kisebb beszerzések
lebonyolítása
- kéziszer raktárban elhelyezett tisztítószerek, egyéb eszközök kiadása,
nyilvántartása, pótlása, anyagi felelősség vállalással
- statisztikai adatszolgáltatások elkészítése
- a szoba és egyéb helyiségek leltárainak elkészítése.
- az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése,
lebonyolításának adminisztrálása.
- selejtezés előkészítése, lebonyolítása.
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munkaruha és védőruha nyilvántartása
az óvoda szakmai dokumentációjának kezelése: munkatervek, elemzések,
értékelések, jegyzőkönyvek leírása, irattározása
- kezeli az óvoda működését, szakmai munkáját és a minőségirányítási munkáját
szabályozó dokumentumokat.
- intézményi levelezés bonyolítása, iratok tárolása, selejtezése
- telefonok, fax-ok, e-mailek bonyolítása, üzenetek közvetítése
- határidők nyilvántartása
- a vezető programjainak, feladatainak vezetése, nyomon követése
- törvények, rendeletek ismerete, változásainak követése, értelmezése
- vendégek fogadása
4. Az óvodatitkár kapcsolattartási feladatai:
- legközvetlenebb kapcsolatot – az óvoda dolgozóin túl – a szülőkkel alakítja ki
- további kapcsolatai az óvoda kapcsolataiból erednek: óvoda gazdasági vezetése,
bölcsőde, iskola szakmai vezetése, polgármesteri hivatal, közművelődési,
egészségügyi intézmények, MÁK, Pedagógiai Intézet… stb.
-

5. A gazdálkodási feladatai:
 Kezeli az intézmény házipénztárát. A házipénztárból kifizetést csak az intézményvezető
illetve gazdasági vezető engedélyével végezhet. A házipénztárt tíznaponként ellenőrzi.
Havonta elvégzi a szükséges zárlati feladatokat a könyvviteli szabályoknak megfelelően,
számítógépen rögzíti. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban kezelt valamennyi
eszköz és egyéb értékek kezeléséért.
 Megőrzi és kezeli a pénztárban tartott készpénzt, átveszi a befizetett készpénzt, teljesíti az
utalványozott kifizetéseket, valamint vezeti a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat és
elszámolásokat.
 Számlákat érvényesíti, gondoskodik a szakmai teljesítés igazolás meglétéről.
 Az intézmény bevételeiről számlát állít ki.
 A befolyt bevételt bevételezi a házipénztárba vagy befizeti az intézmény folyószámlájára
attól függően, hogy mennyi a házipénztár egyenlege.
 A gazdálkodási ügyintéző a fentieken túl köteles gondoskodni arról, hogy a kifizetéskor
rendelkezésre álljon a pénztárban a várható szükségletnek megfelelő mennyiségű pénz,
köteles a gazdasági eseményt igazoló okmányokat, elszámolásokat alaki, tartalmi és
számszaki szempontból ellenőrizni, (érvényesíteni) majd az ellenőrzés megtörténte után a
pénztári bizonylatokat kiállítani;
 Csak valódi és forgalomban lévő pénzt fogadhat el a befizetőktől, és kifizetést is csak
ilyen pénzekkel teljesíthet;
 Nem fogadhat el hiányos, rongálódott, megcsonkított bankjegyet, kivéve azokat az
eseteket, mikor azok még teljes értékben beválthatóak,
 Ha a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak tűnő bankjegyet, illetve érmét talál,
azt a befizetés céljára nem fogadhatja el; a bankjegyet vagy érmét azonban vissza kell
tartania, és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol,
kitől és mikor kapta a fizetőeszközt. Ezután gondoskodik a hamis pénz és a jegyzőkönyv
átadásáról.
 Feladata az étkezési térítési díjak beszedése, nyilvántartások vezetése, összesítők
elkészítése, határozatok nyilvántartása.
 Vezeti a szállítói, vevői és kötelezettség nyilvántartást
 Végzi az elektronikus banki átutalásokat, és a tételeket könyvelésre előkészíti
 Részt vesz az intézmény vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék
hasznosításának lebonyolításában.

117

Az iratok kezelését az Iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint végzi.
Kapcsolataiban teljes a diszkréció, a titoktartás, mellyel az információkat kezeli. A titoktartás
kötelező, megszegéséért felelősségre vonás a következmény.
Az óvoda titkár feladata, hogy megismerje az óvoda alapvető szakmai dokumentumait, különösen
a Helyi Óvodai Nevelés Programját és munkáját annak szellemében köteles végezni.
Egyéb







Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont. Mobiltelefon használatára úgy kerülhet sor, hogy a gyereke ne hallják a
beszélgetés tartalmát.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
tartozik.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
Gyerekek magatartásáról, napi eseményeiről szülőknek tájékoztatást nem adhat.

A munkavállaló jogai és kötelességei



Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.

Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
Az óvoda működésével, dolgozók munkájával, a gyerekekkel kapcsolatos hivatali titkot köteles
megőrizni. A munkafegyelem és a közösség együttműködési normáit köteles megtartani. Felettes
hatósághoz a munkáltatóval történt sikertelen egyeztetés után a szolgálati út magtartásával
fordulhat.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva, a munkavállalóval történt
egyeztetés után – a munkáltató fenntartja!
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben tudomásul veszem, hogy az általam végzett
munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:.
PH.
………………………………..
intézményvezető

………………………………..
óvoda titkár

A KISGYERMEKNEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A MUNKÁLTATÓ:
Neve, címe:
Munkavégzés helye
tagintézmény neve és címe:
Kinevező
és a munkáltatói jogkör gyakorlója:
A MUNKAVÁLLALÓ
Neve:
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Munkahelye:
Munkaköre:
Kinevezés módja:
Munkaideje:

kisgyermeknevelő
határozatlan időre szóló megbízás
40 óra/hét

Helyettesítője: a tagóvoda vezető helyettes által kijelölt kisgyermeknevelő.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a
tagóvoda vezető helyettesnek, illetve a tagóvoda vezetőnek.
A munkaköri leírásából adódó feladatainak irányítását, szervezését, ellenőrzését és értékelését a
tagóvodavezető látja el.
A kisgyermeknevelő feladatai:
- Munkájában figyelembe veszi a bölcsődevezető, a bölcsődei szakemberek, és a bölcsődeorvos
útmutatásait.
- Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, követésére és
értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei
birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság
alakulását.
- Szakszerűen, az érvényben levő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei
gondozás – nevelés alapelveinek megfelelően gondozza-neveli a rábízott gyermekeket. Különös
gondot fordít, a hiánytalan előkészítő tevékenységre is.
- Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermek fejlettségi szintjének és biztonságának
megfelelőek legyenek. A csoportszobát otthonossá alakítja, a gyermekek számára díszíti.
- Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat. A csoportnaplót naponta vezeti – a
gyermekeknél egyénileg bejegyzi a megfigyelt eseményeket. Az üzenő füzetbe mindannyiszor beír,
amikor a gyermekre vonatkozóan újat tapasztal. Az egészségügyi törzslapban vezeti a betegség,
vagy egyéb okok miatti hiányzásokat, a gyermek súly- és hosszfejlődését, mell- és fej körfogatának
viszonyát. A testi fejlődésről a percentilt használja, az értelmi és szociális
fejlődésdokumentáláshoz pedig a fejlődési táblát. Munkája befejezésekor szóban és/vagy írásban
beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről.
- Vezeti, a valóságnak megfelelően a gyermekek napi jelenléti kimutatását – melynek meg kell
egyeznie a csoportnaplóban rögzített jelenléttel. Különös gondot fordít a gyermekek napi
jelenlétről készített dokumentáció átláthatóságára és egyértelmű vezetésére (szabad- és
pihenőnapok eltérő színű jelölése, felvétel és megszűnés jelölése, korcsoportok statisztikájának
megfelelő jelölése).
- A szülőkkel és munkatársaival együttműködve a családlátogatást és beszoktatást a gyermeknek
legmegfelelőbb módon megvalósítja.
- Részt vesz a szülői értekezleteken, megszervezi és megtartja.
- Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, az udvari élet megszervezéséről. A
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napirendbe évszaknak megfelelően beiktatja a szabadlevegőn tartózkodást. Csak orkánszerű
szélben, erős ködben, -5 C alatt, valamint kánikulában mellőzheti a szabadlevegőn tartózkodás.
Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és nemüknek megfelelően legyenek
felöltöztetve.
- Betartja a higiénés követelményeket.
- Ha egy gyermek megbetegszik, jelenti a vezetőnek, értesíti a szülőt.
- Részt vesz a munkaértekezleteken, továbbképzéseken.
- Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért.
- Az ölelkezési időben a munkaközi szünetét (műszakonként 20,) a gyermekek érdekeit szem előtt
tartva időzíti, ezt az időszakot pihenésre és regenerálódásra használhatja.
- A munkakezdésre átöltözve, munkára felkészülten a csoportjában van.
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a
kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum:

P. H.
munkáltató

____________________________
munkavállaló
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Kedves Szülők!
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Az óvodánk és bölcsődénk nyugodt,
derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával kiegészíti a bölcsődés és óvodás korú
gyermek családban történő nevelését. Munkánk során arra törekszünk, hogy a családi nevelést
segítve, maradandó emberi értékeket alapozzunk. Nevelésünk célja gyermekeink harmonikus,
sokoldalú fejlesztése az egyéni fejlettségi szintnek, valamint az eltérő fejlődési ütemnek a
figyelembe vételével.
Nevelésünk során építünk sokéves, sajátos hagyományainkra, a szülői és partneri kapcsolatokra és
a kölcsönös bizalomra. Olyan célokat tűzünk magunk elé, amelyek támaszkodnak a családi
nevelésre, tisztelik a gyermekeket és jogaikat, teret engednek a gyermekek alapvető igényének a
játéknak.
Ahhoz, hogy gyermekeik nyugalmát, biztonságát, fejlődését a tagóvodák megfelelő módon
biztosítani tudják, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket
szíveskedjenek megismerni, és a benne foglaltakat betartani!

A házirend célja, feladata
A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az intézmény törvényes működését, a
nevelés gondozás és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi
életének megszervezését.
Házirendünk feladata, hogy – összhangban a bölcsőde Szakmai programjával az óvoda
Pedagógiai Programjával, valamint az Szervezeti és működési szabályzat szabályaival –
segítse a szülőket a bölcsődei és az óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, a
helyi szokások megértésében, megtanulásában.
Minden lényeges információt, mely szükséges a bölcsődei és az óvodai élethez itt adunk meg.
Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt
szolgálja. Biztonságot, kapaszkodót ad a bölcsődébe és az óvodába lépés pillanatától a
mindenkit érintő jogok és kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy
harmonikus, nyugodt, toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott
kisgyermekekről. Házirendünk hatályba lépése után a benne foglaltak be nem tartása számon
kérhető.

Általános rendelkezések
Házirend hatálya

Székhelyintézmény:
Eötvös Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a

Tel.: 06/76-449-154
06/70-934-4404
Sütő Lászlóné
Gulyásné Szabó Gizella

Lakiteleki tagintézmény vezetője:
A tagintézmény vezető helyettese:
Telephely:
Óvoda:
Bölcsőde:

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 102.
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2.

Tel.: 06/70-934-4405
Tel.: 06/76-449-014

Tagintézmények:
Eötvös Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye
6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 11.
Nyárlőrinci tagintézmény vezetője:

Tel.: 06/76- 343-072
Hajagosné Csernák Gizella
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A tagintézmény vezető helyettese:
Tóth Mihályné
Eötvös Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye
6064 Tiszaug Móra Ferenc u. 2.
Tiszaugi tagintézmény vezetője:

Tel.: 06/56-328-240
06/70-603-0820
Takácsné Zarnócz Éva

Személyi hatálya:A házirend hatálya kiterjed a bölcsődébe és az óvodába járó gyermekekre,
az ő szüleikre, illetve a bölcsőde és az óvoda dolgozóira. A házirend elkészítéséért az
intézményvezető a felelős, az intézmény alkalmazotti közössége fogadja el, a Szülői szervezet
véleményezése alapján. A házirend a fenntartó egyetértésével válik érvényessé.
Időbeli hatálya: Jelen házirend hatályba lépése 2013. július 01.-től, visszavonásig érvényes,
felülvizsgálata évenként esedékes.
Gyermekjogi képviselő neve:
Elérhetősége:

Hollik Zsuzsanna
5006 Szolnok Pf. 1, Tel.: 20/4899637,
e-mail: hollikzs@freemail.hu

Óvodai életrend
Működési információk
Az óvodai nevelési év rendje minden év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart.
A tagóvodák nyári zárásának időpontját a házirend melléklete tartalmazza.
Intézményünkben a nevelési év folyamán maximum 5 nevelés nélküli munkanapot nevelőtestületi
értekezletre, továbbképzésekre, tanulmány utakra, vendégek fogadására, ünnepekre, ünnepélyekre
veszünk igénybe. Erről a szülőket legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a tájékoztatást követő 3 napon belül nyilatkozzanak, hogy
igénylik-e a gyermek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó
gyermekfelügyelet szükségességéről és módjáról a tagintézményvezető dönt, a Szervezeti és
működési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.
Óvodai felvétel
Az óvodai és az egységes óvoda-bölcsődei felvétel a fenntartó által kijelölt beíratási időszakban /
április 20 és május 20 közötti időszakban / személyes jelentkezés útján történik. A szülők a
beíratáskor a gyermekkel együtt érkeznek az óvodába.
Az óvodába felvehető minden 3 évet betöltött, szobatiszta és korának megfelelően szociálisan
érett, beszédértő kisgyermek. Szabad férőhely esetén 2,5 éves gyermek is felvehető.
Az egységes óvoda-bölcsőde intézményegységébe felvehető minden kettő évet betöltött és
korának megfelelően fejlett kisgyermek.
Az intézményben a gyerekek minél előbbi, sikeres beóvodázását a Beóvodázási munkacsoport
szervezi, figyelve minden kisgyerekre.
A felvételről a tagintézmény vezető dönt, a kötelező óvodába járás alól a jegyző adhat felmentést
a tagintézmény vezető véleménye alapján.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek maximális számát, a
tagintézmény vezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
A bizottság tagjai:
- tagintézmény vezető
- tagintézmény vezető-helyettes
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- védőnő
- gyermekvédelmi felelős
- Polgármesteri hivatal képviselője
- Szülői szervezet képviselője
A bizottság a jelentkezés lezárása után kettő héten belül ülésezik. A felvételről, illetve elutasításról
a szülőket határozat formájában értesíti a tagintézmény vezetője.
Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról a tagintézmény vezető dönt a szülők
kérésének és az óvónők véleményének figyelembevételével. A csoportba sorolásról a szülők a
tárgyév július 15.-ig megtartott szülői értekezleten kapnak tájékoztatást.
Amennyiben a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget – legkorábban, abban a
naptári évben, melynek augusztus 31. napjáig a 6. évét betölti, legkésőbb pedig abban az évben,
melyben a 8. életévét betöltötte – tankötelessé válik. Minden tanköteles gyermekről, óvodai
szakvéleményt állítunk ki. A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a
kiválasztott iskolába beíratni.
A szülőkkel való nevelési elvek kialakítása
Óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és fogadják el
egymás egyéniségét, másságát, tudják kifejezni érzéseiket, legyenek képesek alkalmazkodni. Az
esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakoskodással, árulkodással oldják meg. A
gyermekek mindenkor őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a
gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség számukra természetes.
Ezen törekvésünk érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket erősítsék gyermekeikben. Ne tegyenek
a gyermek előtt indulatos, durva megjegyzéseket más gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó
felnőttekre, ne biztassák a gyerekeket verekedésre.
Az egységes óvoda-bölcsőde csoport összetételét úgy alakítjuk ki, hogy a gyerekek korkülönbsége
a legkisebb legyen. Arra neveljük az óvodába járó gyerekeket, hogy nagyon vigyázzanak a kisebb
társaikra.
Együttműködés, kapcsolattartás a szülőkkel
Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legmegfelelőbben nevelhessük, szükség van az igazi
együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre az óvoda és a család között. Komolyabb probléma,
konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék az óvónőt, illetve ha szükséges a tagintézmény
vezetőjét és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet itt az óvodában.
Kérjük, hogy az óvónőt, gondozónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a
gyermekcsoporttól, mert az zavarja a nevelés folyamatát és balesetet idézhet elő. Az
együttműködésnek szabályozott formái vannak: szülői értekezletek, fogadóórák,
családlátogatások, nyílt napok, közös rendezvények, rövid esetmegbeszélések.
Az óvoda és a család fontos kapcsolattartási fóruma a szülői értekezlet, melyre elvárjuk a szülő
megjelenését. Ez idő alatt a gyermekeik elhelyezését óvodán kívül szíveskedjenek megoldani.
Az óvodavezető és az óvónők a fogadó órákat a szülőkkel előre megbeszélt időpontban, rugalmas
időkeretben tartják.
A gyermek neveltetésének veszélyeztetettsége esetén bejelentési kötelezettségünk van a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az óvoda gyermek-és ifjúságvédelmi felelősének
nevét mindegyik tagintézmény a szokásos módon közzé teszi.
A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben a Szülői Szervezetnek véleményezési joga
van.
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A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
Beteg, gyógyszert szedő gyermek fogadása a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében
nem lehetséges.
Napközbeni megbetegedés esetén a szülőket minden esetben értesítjük, s a gyermeket az
óvodából el kell vinni. Az óvodában betegség tüneteit mutató gyermek (láz, hányás, hasmenés,
görcsös fájdalom stb.) csak orvosi igazolással érkezhet újra a gyermekcsoportba.
Minden szülő kötelessége tájékoztatni az óvónőket arról, ha gyermeke egyéni ellátást igénylő
betegségben szenved, illetve epilepsziára, veszélyes allergiára, lázgörcsre stb. hajlamos.
Beteg gyerek hiányzását orvosi igazolással szíveskedjenek igazolni, amely tartalmazza a
gyógykezelés időtartamát. Ennek hiányában a gyermeket a többi gyermek egészségének
megőrzése érdekében nem fogadhatjuk.
Gyógyszert az óvodában nem adunk be! Ez alól csak a krónikus betegségben szenvedő
gyermekek kivételek a kezelőorvos igazolása alapján.
Az előírt szűrővizsgálatokat óvodánk gyermekorvosa / orvosa látja el. Védőnőink szükség szerint
tisztasági szűrést végeznek.
A 2-3 éves korú gyerekek rendszeres orvosi és védőnői ellátásban részesülnek. Az orvos
javaslatait a gondozónő közvetíti a szülők felé, amelyet kérünk betartani.
Óvodánk egész területén és a bejárati kapuktól 5 méterre tilos a dohányzás!
A gyermekek öltöztetésével és gondozásával kapcsolatos szabályok
A gyermekek ruházatát az óvodában leginkább a praktikusság, a kényelem és a tisztaság
jellemezze. Kérjük, hozzanak a gyermekeiknek jellel ellátott váltó ruhát, hogy az időjárásnak
megfelelően tudjuk őket öltöztetni. A gyermekek személyes holmiját az arra kijelölt, jellel ellátott
szekrényben tároljuk.
Legyen a gyermekeknek váltócipője, amely lehetőleg csúszásmentes, jól szellőző, a gyermek
lábméretének megfelelő, jól tartja a lábat.
A három év alatti gyerekek öltözetét a szülők biztosítják. Biztosítják továbbá a nem szobatiszta
gyerekek számára az eldobható pelenkát.
A gyermekeket tisztán és ápoltan fogadjuk az óvodába. A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja,
illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva, és nincs festve.
Az óvodás gyermek életkori sajátosságaival és fejlettségével összeegyeztethetetlennek tartjuk a
különféle, tetoválások rendszeres viselését, a haj festését, illetve minden olyan zavaró, kihívó
ruhadarabot, tárgyat, öltözködést, mely az egészséges érzelmi, erkölcsi nevelést és
személyiségfejlődést veszélyezteti.
A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak
bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni.
Amennyiben a szülő és a gyermek az óvodai életrendhez nem szükséges eszközt, játékot, értéket
hoz az óvodába, azért felelősséget nem tudunk vállalni.
Behozható tárgyak: kis csoportban apró „alvótárs”, takaró, párna mely a befogadás idején érzelmi
biztonságot nyújthat, esetleg mesekönyv, mely a gyermek jellel ellátott öltözőszekrényében illetve
a csoportszobában jellel ellátott polcán tárolható
Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, cumi, otthoni játékok, mobil telefon, ékszerek, drága
ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől,
biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.
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A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása
A gyerekek nagyobb csoportja:
 Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz illetve gondozónőhöz tartozó
gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó;
 Az azonos életkorú gyerekek csoportja, óvónői hovatartozástól függetlenül.(pl.: óvodát
kezdő, illetve iskolába menő gyerekek csoportja)
 Külön, speciális foglakozáson részt vevő gyermekek csoportja pl.: fejlesztő, logopédiai
foglakozáson részt vevő gyerekek csoportja, esetleg valamilyen önköltséges programon
részt vevő gyermekek csoportja.
A gyermekek érkezésének és hazavitelének szabályai
Kérjük a szülőket, szíveskedjenek figyelni arra, hogy gyermekük
testi–szellemi
fejlődése
érdekében naponta 8 – 10 óránál hosszabb időt ne töltsenek az óvodában. A csoport nyugalma
érdekében kívánatos, hogy a gyerekek legkésőbb 8 óráig érkezzenek be az óvodába, különös
tekintettel a tanköteles korú gyerekekre. Megengedett a későbbi érkezés, amennyiben azt az
óvónőkkel megbeszélik.
Kérjük, a gyermekeket reggel kísérjék be az óvodába, az óvónőnek, gondozónőnek, vagy
dajkának adják át, különösen a kettő - három – négy éveseket. Amennyiben a gyermekük egyedül
érkezik az óvodába, kérjük, jelezzék az érkezés várható idejét az óvónőknek. Az egyedül óvodába
járó gyermekért az óvoda akkor felelős, amikor a gyermek az óvodába beérkezik és ott jelenlévő
felnőttnél – óvónő, dajka - jelentkezik. Előtte minden esetben a gyermekért a szülő a felelős!
A gyermek érkezésekor, vagy elvitelkor a szülők, hozzátartozók higiénés okok miatt nem
mehetnek be a csoportszobába, gyermekek mosdójába.
Az óvoda nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógus, illetve az egységes óvoda-bölcsődei
csoportban óvodapedagógus és gondozónő foglalkozik a gyerekekkel. Rendezvények esetén a
nyitvatartási időtől, valamint a rendeltetéstől való eltérést a tagintézmény vezetője engedélyezi.
Az intézmények reggel 6.30-tól, 8 óráig fogadják a gyermekeket. Az intézményből az óvodai
tevékenység zavarása nélkül a gyermeket el lehet vinni:
- ha ebédet nem igényel, akkor ½ 12 óráig,
- ha ebédet igényel, akkor 12.30- 13 óráig,
- délután legkorábban 15.15 órától.
A gyermekek elvitelekor minden esetben az óvónőnek, gondozónőnek szólni kell Ha szülő vagy
testvér a gyermekért megérkezett, kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda terültén, ne zavarják
a gyerekeket, illetve a csoportot felügyelő óvónő munkáját. Az óvónő felelőssége csak arra az
időre terjed ki, amíg a gyermeket az érte érkező felnőttnek át nem adja.
A külön foglalkozáson résztvevő gyerekek szülei az óra végén jöhetnek gyerekükért, közbe eső
időben ne tartózkodjanak az óvoda épületében és udvarán, az óra végén kérjük, vigyék haza
gyermekeiket.
Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelme
alapján adható ki. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek egyedül
hazaengedhető legyen. Az óvoda elhagyása után – hazatérés közben - bekövetkezett balesetért
csak abban az esetben felelős az óvoda, ha a gyermeket a szülő írásbeli nyilatkozata nélkül,
egyedül engedték el.
A családban bekövetkező válás esetén bírósági, gyámhatósági határozatban illetve szülői
nyilatkozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk
mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani.
A szülők nap folyamán - előzetes bejelentés után, - bármikor az óvodai tevékenység zavarása
nélkül elvihetik gyermeküket az óvodából, majd vissza is hozhatják.
Ittas személyeknek a gyermeket nem adjuk ki.
Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy érkezéskor üdvözöljék, távozáskor pedig
köszönjenek el a gyerekektől, óvó néniktől, gondozó nénitől, dajka néniktől.
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A gyermekek távolmaradására, mulasztásának igazolására és óvodai jogviszony
megszűnésére vonatkozó rendelkezések
A szülőnek bejelentési kötelezettsége van, ha gyermeke az óvodából távol marad, mulasztását
hivatalosan igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:
a) a szülő írásban előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az
óvodába,
b) a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja,
c) a gyermek, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Ha a gyermek, betegség miatt marad távol az óvodából, a betegséget, illetve azt a körülményt,
hogy a gyermek egészséges és részt vehet az óvodai ellátásban, orvos által kell igazolni. Az az
orvosi igazolás fogadható el, mely tartalmazza, hogy mettől meddig volt beteg a gyermek. Az
orvosi igazolás bemutatásáig a gyermek az óvodába, bölcsődébe nem hozható.
A nevelési év alatt, a tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben szülő előzetes, írásos bejelentésére,
a tagintézmény vezető engedélyezheti maximum 2 hétre.
Ha a tanköteles korú gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet igazolatlanul mulaszt, a
tagintézmény vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.
Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az óvodapedagógus, a gyermekvédelmi
felelőssel együtt jár el. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása érdekében a gyerekek rendszeres
óvodába járását folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, - tanköteles korú gyermek kivételével-, ha a gyermek az
óvodából igazolatlanul 10 napnál tovább van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő
alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek
az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betölti.

Az óvodában biztosított étkezés és a térítési díj befizetésére, és annak
visszafizetésére vonatkozó szabályok
Az óvodában a gyerekek napi háromszori étkezésben részesülnek (tízórai, ebéd, uzsonna). A
három év alatti gyerekek / óvoda-bölcsőde/ számára napi négyszeri étkezést biztosítunk. A
szülők gyermekük étkezéséről az óvodában kifüggesztett étlapról tájékozódhatnak. A szülőktől
szívesen fogadunk gyümölcsöt, zöldségfélét, melyet a gyerekek napközben elfogyasztanak.
Rágógumit a gyerekek az óvodában nem fogyaszthatnak.
Ha a gyermek az óvodai nevelésben nem vesz részt, a részére biztosított étel csak a hiányzás első
napján a déli étkezés időpontjában vihető el. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj
visszafizetésére nem tarthat igényt. A bejelentési kötelezettség vonatkozik az ingyenesen étkező
gyermekekre is.
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy étkezési térítési díjkedvezményekben (gyermekvédelmi,
nagycsaládos, tartós beteg) részesüljenek.
A befizetés pontos időpontját, a befizetést megelőzően kifüggesztjük. Hiányzás esetén az étkezés
lemondható telefonon vagy személyesen.
A gyermek távolmaradását, óvodába visszatérését az étkezés megrendelése miatt be kell jelenteni:
Lakiteleken:
a távolmaradás/visszatérés napját megelőző nap 11 óráig.
Nyárlőrincen: a távolmaradás/visszatérés napját megelőző nap 9 óráig,
Tiszaugon:
a távolmaradás/visszatérés napját megelőző nap 10 óráig,
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A gyermekek jutalmazásának elvei és formái
A gyermekek jutalmazásánál figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest való
teljesítését, erőfeszítését. A napi munkánk során a pozitív értékelés következő
eszközeivel élünk: dicséret, buzdítás, simogatás, kedves gesztus, tekintetváltás,
elismerő mosoly, érintés, elismerés, melyek mind a gyermeki viselkedés
pozitívumainak megerősítésére szolgálnak. Az óvodások viselkedésének
alakításában a jutalmazás tárgyi formáit csak ritkán alkalmazzuk.
Az egyes gyermekek értékelése kizárólag a szüleikre tartozik, ezért nem lehet közös
szülői fórumok témája.

A gyermekekkel kapcsolatos fegyelmező intézkedések elvei és formái
Az életkori sajátosságokból fakadóan mindig pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás,
megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása a lehetséges fegyelmezési forma. Az
óvodában törekszünk az agresszív megnyilvánulások elkerülésére. Nem engedjük meg a
gyermekeknek sem szóban, sem jelben, sem fizikai erőszakban a durvaságot. Nem engedjük meg a
gyermekek megszégyenítését, kiközösítését, kigúnyolását. A gyermekeket fegyelmezési céllal
csoportból nem távolítjuk el, szükségleteiktől nem vonjuk meg, testileg nem bántalmazzuk. A
fegyelmező intézkedés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a
pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. A gyermeki magatartás alakulása
szempontjából modell értékű a szülők, óvodapedagógusok, nevelést segítő személyek viselkedése.

Bölcsődei házirend
Nyitva tartás rendje:
Napos bölcsőde
A bölcsőde hétfőtől péntekig naponta reggel 6,30-tól, 8,00 óráig fogadja az érkező gyermekeket.
Kérjük, hogy a reggelizést (8,15-8,40) ne zavarják, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek,
amennyiben később érkeznek reggelit nem tudunk biztosítani. A gyermek hazavitelére este 17,00ig van lehetőség.
A bölcsődéből a gyermeket a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy viheti el, akit előtte
bemutat a gondozónőnek. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.
A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy
csak a legszükségesebb dolgokat tárolják benne, mert a bölcsődében hagyott, illetve a gyermek
személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk. A helyiségek nyitottságát érkezés-távozás
időszakára biztosítanunk kell.
A gyerekek biztonsága érdekében kérjük a bejárati kapukat becsukni és felülről is bereteszelni.
A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A gyermek gyógyszer, vagy étel érzékenységéről
a szülő tájékoztassa a bölcsődét. A családban előforduló fertőző megbetegedésről a bölcsődét
értesíteni kell. A közösség egészsége érdekében 37,5 celsius fölé emelkedő hőmérséklet esetén a
gyermek a bölcsődét nem látogathatja. Fertőzés gyanús esetekben sem jöhet a gyermek
bölcsődébe.
Abban az esetben ha a gyermek napközben betegszik meg a gondozónő értesíti a szülőt. A
szülő,ill. hozzátartozó kötelessége, hogy a gyermek hazaviteléről rövid időn belül gondoskodjon.
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Betegség után csak orvosi igazolással jöhet a gyermek közösségbe.
Ha a gyermek bármilyen ok miatt hiányzik és a szülő nem él jelzéssel a bölcsőde felé, 6 hét után a
gyermeket kimaradottnak tekintjük. A távolmaradás és a visszajövetel várható időpontjáról
kérünk visszajelzést, hogy csak a ténylegesen igénybe vett napok után kelljen térítési díjat fizetni.
A térítési díjat havonta minden hónap 10-e utáni második munkanapon kell megfizetni.
A bölcsődébe 328/2011.(XII.29.) Korm. Rend. alapján bevezetett gondozási személyi térítési
díjat a Lakiteleki Képviselő Testület határozta meg, mely szerint a gondozási személyi térítési díjat
a 9. § 3. bekezdése mondja ki. Akkor is teljes hónapra kell az összeget megállapítani, ha a gyermek
az ellátást a hónapnak nem minden napján veszi igénybe. Kivéve, mikor a fenntartó nem
üzemelteti a bölcsődét, ugyanis ebben az esetben tört hónappal kell a gondozási összeget
megállapítani.
A bölcsőde nyitottsága biztosítja a szülők számára, hogy aktív részesei legyenek gyermekük
közösségi életének. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a
szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő és szülő napi információ cserére,
üzenő füzeten keresztül is. Lehetőséget adunk szülői értekezletre, kiscsoportos beszélgetésre.
Módot adunk a bölcsőde életébe való betekintésre is.
A nyári karbantartási munkát augusztus utolsó két hetében végezzük, ekkor a bölcsőde zárva tart.
Zárva tart a bölcsőde akkor is ha a gyermek létszám öt fő alá csökken.
Folyamatban lévő válás, egyéb családi problémák esetén a gyermek személye körül kialakult
vitának a bölcsőde nem szolgál helyszínéül. Válás esetén a láthatási jogot a bölcsődén kívül kérjük
tisztázni!
Megszűnik a bölcsődei ellátása annak a kisgyereknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi
állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartás zavara veszélyezteti a többi
gyermek fejlődését, vagy amikor a szülő nem fizet térítési díjat.
Az intézményünkbe való beiratkozással, a házirend rendelkezéseinek betartására is kötelezettséget
vállal a szülő.
A bölcsőde egész területén tilos a dohányzás!
Panaszjoggal élhet a szülő a GYVT 36.§. (1) értelmében, tehát panaszt tehet az Érdekképviseleti
Fórumnál vagy intézményvezetőnél.
A mindenkori Érdekképviseleti Fórumnak véleményezési és egyetértési joga van ( GYVT 35.§.)

130

Véleményezési záradék
Nyilatkozat
Szülői Szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend
elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
A Szülői Szervezet vezetősége a Házirendet 2013.…………………..-ai ülésén megtárgyalta, azzal
egyetért.
……………………………….

……………………….

Vargáné Nagy Gyöngyi

Rimócziné Forgó Ildikó

Lakitelek

Nyárlőrinc

…………………………

Szőnyi Diána
Tiszaug

Szülői Szervezetének elnöke

Az Érdekképviseleti Fórum képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy
a Házirend elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Az Érdekképviseleti Fórum a Házirendet 2013.…………………..-ai ülésén megtárgyalta, azzal
egyetért.
…………………………………….
Érdekképviseleti Fórum
Egyetértési záradék
Egyetértés a Házirendben foglaltakkal
A Házirendben foglaltakkal az intézmény fenntartója egyetért.
Az egyetértés tényét a Tisza -menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás a ……………………sz.
határozatával 2013…………… hatállyal, ………………………………. napján, elnökének hitelesítő
aláírásával tanúsítja.
........................................
Pap Sándor
Társulási Tanács elnöke

Hitelesítés

A Házirend elfogadása
Jelen Házirendet a tagintézmények vezetőinek előterjesztése után a tagintézmények nevelőtestületei és
alkalmazotti közösségei elfogadták.
gadás tényét az Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézmény vezetői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

………………………………………
Sütő Lászlóné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézmény vezetője
…………………………………………….
Hajagosné Csernák Gizella Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézmény vezetője
……………………………………..
Takácsné Zarnócz Éva Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézmény vezetője

1.számú melléklet
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Lakiteleki óvoda helyi sajátosságai:
Nyitva tartás:
Óvodánk hétfőtől péntekig, reggel 6:30 órától délután 17:30 óráig van nyitva. Ez idő alatt a
gyerekekkel óvónők foglalkoznak, a gyerekek nevelését dajka nénik segítik.
A nevelési év során, az iskolai tanévben tartott szünetek idején felmérjük az óvodai ellátás iránti
igényeket. Létszámcsökkenés esetén a csoportokat összevonjuk. Amennyiben a gyermek létszám
50 fő alá csökken, úgy a gyerekeket a régi óvodában fogadjuk, és ugyanolyan feltételek mellett
látjuk el őket.
Tíz főnél kevesebb kisgyermek esetén a szünetek idején óvodánk zárva tart.
A nyári szünetben nagytakarítás miatt augusztus utolsó kettő hetében zárva tartunk, melynek
pontos időpontját tárgyév február 15-ig közzé tesszük.
A gyermek érkezésének és távozásának rendje:
A gyerekeket a szülők írásbeli kérelmére 1300-kor, 1600-kor és 1700-kor egyedül is hazaengedjük.
Kivétel ez alól a 3-4 éves kisgyermek.
A gyermekeket szállító járaton csak és kizárólag a szülői nyilatkozat alapján utazhatnak a
gyerekek. A járattal érkező gyerekeket reggel figyelemmel kísérjük, a hazamenőket a
buszmegállóhoz kikísérjük. A járattal közlekedő gyerekek szüleinek a tanév elején a
„Gyermekeket szállító járat rendjét” átadjuk, az abban foglaltak betartása mindenkire nézve
kötelező.
A gyerekek biztonsága érdekében kérjük a bejárati kapukat becsukni és felülről is bereteszelni.
A gyermekek étkeztetése az óvodában, az étkezési térítési díj fizetésére és visszafizetésére
vonatkozó rendelkezések:
Az óvodában a gyermekek, és alkalmazottak élelmezését a Laki Konyha látja el.
Az I. sz. / régi / óvodában melegítő konyha nincs, közvetlenül a Laki Konyha konyhájáról kapja
az élelmet.
A II. sz./ új / óvodában melegítő konyha működik. Ez a melegítő konyha biztosítja az
előfizetéses (vendég) ételelvitel lehetőségét, a hátsó ajtón át, az udvaron keresztül.
Az étkezési térítési díjat egy hónapra előre kell megfizetni. Az óvodában az étkeztetési térítési
díjat minden hónap 10-e után 3-4-5. munkanapon kell készpénzben befizetni.
- harmadik munkanapon a I. sz. óvodában;
- negyedik, ötödik munkanapon az II. sz. óvodában.
A díj befizetés időpontja: de.: 7-10.óráig
du.: 12-14 óráig
A pontos dátumot minden esetben, az óvodákban kifüggesztjük.
Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak a Laki-lurkó óvodai újságban és a
csoportok faliújságjain. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérést, a közölt időpontok
betartását, és kérésünk esetén aláírásukkal annak tudomásul vételét.

2. számú melléklet
Tiszaugi óvoda helyi sajátosságai:
Nyitva tartás:
Óvodánk hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától délután 16.30-ig van nyitva. Ez idő alatt a
gyerekekkel óvónők foglalkoznak, a gyerekek nevelését dajka nénik segítik.
Öt főnél kevesebb kisgyermek esetén a szünetek idején óvodánk zárva tart.
Nyári zárás időpontja: július 01.-augusztus 31.-ig
A gyermekek étkeztetése az óvodában, az étkezési térítési díj fizetésére és visszafizetésére
vonatkozó rendelkezések:
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Az óvodában az étkezést a Mc. Kecskés étterem látja el.
Az óvodában az étkeztetési térítési díjat minden hónap 10-e utáni 1. munkanapon kell
készpénzben befizetni.
A díj befizetés időpontja: 630- 830-ig
A három év alatti gyerekekkel az intézmény nyitvatartási ideje alatt napi 7 órában szakképzett
gondozónő, valamint kettő óvodapedagógus foglalkozik.
A három év alatti gyerekek élete a csoport napirendje és heti rendje szerint folyik.

3. számú melléklet
Nyárlőrinci óvoda helyi sajátosságai:
Nyitva tartás:
Óvodánk hétfőtől péntekig, reggel 6:30 órától délután 17:30 óráig van nyitva. Ez idő alatt a
gyerekekkel óvónők foglalkoznak, a gyerekek nevelését dajka nénik segítik.
A nevelési év során, az iskolai tanévben tartott szünetek idején felmérjük, hogy hányan igénylik az
óvodai ellátást. Létszámcsökkenés esetén összevont csoporttal működik az óvoda. Tíz főnél
kevesebb kisgyermek igénye esetén az iskolai szünetek idején az óvoda zárva tart. Nyári zárás
időpontja karbantartás és nagytakarítás miatt: augusztus 01-től augusztus 31-ig.
A gyermekek érkezésének és távozásának rendje:
A gyermekek biztonságának és holmijának védelme érdekében a bejáratok 9-15 óra között zárva
vannak. Kérjük, csengessenek!
Kérjük a szülőket, hogy az óvoda két épületrészét összekötő folyosón ne közlekedjenek
érkezéskor és távozáskor sem.
A gyermekek biztonsága érdekében az udvari bejárati kaput kérjük mindig becsukni és felülről
bereteszelni.
A gyermekek étkeztetése az óvodában, az étkezési térítési díj fizetésére és visszafizetésére
vonatkozó rendelkezések:
Szállító: A”Hírős” Vendéglátó Kft. 6000 Kecskemét, Izsáki út 15.
Minden héten szerda az ebédmegrendelés napja, a hónap utolsó szerdáját megelőző hétfőn 12-15ig, és kedden 7-11-ig van a befizetés időpontja a Művelődési Ház épületében.
A gyermek hiányzásának első napján a térítési díjat fizeti a szülő, kivéve, ha a hiányzást megelőző
nap 9 óráig bejelenti azt, vagy a folyosón elhelyezett füzetbe beírja. A gyermekek étkezését
betegség után csak akkor tudjuk biztosítani, ha előző nap 9 óráig a szülő közli ez irányú kérését
személyesen, telefonon vagy a folyosón elhelyezett füzetben. Az igazolt hiányzások, bejelentett
távollétek miatti túlfizetést a következő hónapban tudjuk elszámolni.
Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak a csoportok faliújságjain. Kérjük ezek
folyamatos figyelemmel kísérését, a közölt időpontok betartását, és kérésünk esetén aláírásukkal
annak tudomásul vételét.
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3. NAPIREND –

Az
egyes
önkormányzati
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztési
támogatás
igénybevételének
részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet felhívására
benyújtott pályázat hiánypótlása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: az április 30-i képviselő-testületi ülésen úgy döntött a testület,
hogy pályázatot ad be a konyha fejlesztésére. Tiszaug Önkormányzata is pályázatot kívánt
benyújtani, azonban a pályáztató őt arról tájékoztatta, hogy az óvodatársulás miatt csak
Lakitelek, mint gesztor nyújthatja be Tiszaug pályázatát is. Tiszaug kérését Lakitelek
Önkormányzata akceptálta és beépítette a pályázatába. A módosított pályázat formailag
meg fog-e felelni az elbírálási szakaszban?
Sigulinszki Éva, a beruházási csoport előadója: le van egyeztetve a pályáztató
ügyintézőjével, nem lesz probléma a hiánypótlásból.
Felföldi Zoltán polgármester: legyen írásos nyoma annak, hogy a formai megfelelőségnek
meg fog felelni a pályázat hiánypótlása.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2013. (V.017.) határozata
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet felhívására
benyújtott pályázat hiánypótlása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozza:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban részletezett pályázat
beadását valamint pozitív támogatói döntés esetében felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási Szerződés megkötésére.
Részletezés:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi paraméterekkel
rendelkező pályázat benyújtását.
Megnevezés
Hozzárendelés
A pályázat megvalósítási helyszínének
1.) 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104.
pontos címei
2.) 6064 Tiszaug, Móra Ferenc u. 2.
A pályázat megvalósítási helyszínének
Hrsz: 1180
helyrajzi száma
Hrsz: 127
A pályázati kiírás megnevezése
A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól
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A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető (elszámolható)
bekerülési költsége
BM forrásból származó támogatás igényelt
összege (80%)
Az önkormányzati saját erő számszerű
összege (20 %)

Lakitelek 24.520.040 Ft
Tiszaug bruttó 6.350.000 Ft
Összesen: bruttó 30.870.040 Ft
Lakitelek bruttó 19.616.032 Ft
Tiszaug bruttó 5.080.000 Ft
Összesen bruttó 24.696.032 Ft
Lakitelek bruttó 4.904.008 Ft
Tiszaug bruttó 1.270.000 Ft
Összesen bruttó 6.174.008 Ft

Az önkormányzati saját erő forrásának
formája

saját forrás

2.) Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előkészítő munkálatok koordinálására, a pályázat aláírására, kapcsolódó
nyilatkozatok megtételére valamit a pályázat BM-hez történő benyújtására.
3.) Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
pozitív támogatói döntés esetében az illetékes szervvel a Támogatási Szerződést
megkösse.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Kapják:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2013. (V.17.) határozata
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet felhívására
benyújtott pályázat hiánypótlásához saját erő biztosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi
határozatot hozza:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban részletezett pályázat
beadását valamint pozitív támogatói döntés esetében felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási Szerződés megkötésére.
Részletezés:
1.) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbi paraméterekkel
rendelkező pályázat benyújtását.
Megnevezés
Hozzárendelés
A pályázat megvalósítási helyszínének
3.) 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104.
pontos címei
4.) 6064 Tiszaug, Móra Ferenc u. 2.
A pályázat megvalósítási helyszínének
Hrsz: 1180
helyrajzi száma
Hrsz: 127
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A pályázati kiírás megnevezése

A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető (elszámolható)
bekerülési költsége
BM forrásból származó támogatás igényelt
összege (80%)
Az önkormányzati saját erő számszerű
összege (20 %)

A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól
Lakitelek 24.520.040 Ft
Tiszaug bruttó 6.350.000 Ft
Összesen: bruttó 30.870.040 Ft
Lakitelek bruttó 19.616.032 Ft
Tiszaug bruttó 5.080.000 Ft
Összesen bruttó 24.696.032 Ft
Lakitelek bruttó 4.904.008 Ft
Tiszaug bruttó 1.270.000 Ft
Összesen bruttó 6.174.008 Ft

Az önkormányzati saját erő forrásának
formája

saját forrás

2.) Lakitelek
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kijelenti,
hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.
3.) Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Magyarország központi költségvétésének BM által megítélt forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetében a 6.174.008 Ft önerő vonatkozásában a
költségvetési rendeletbe való beépítésről gondoskodjon, valamint rendelkezzen
annak elkülönítéséről.
4.) Pozitív támogatói döntés esetében Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert Tiszaug Önkormányzattal a hatályos törvényi
előírásoknak megfelelő pénzügyi elszámolás megvalósítására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Kapják:

- Beruházási Csoport
- Irattár

4. NAPIREND –

A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárása (DAOP-4.2.1-11-2012-0003)
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester a Közbeszerzési Szabályzat alapján név szerinti szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
Czinege Edit képviselő: igen
Felföldi Zoltán polgármester: igen
Madari Andor alpolgármester: igen
Olajos István képviselő: igen
dr. Rácz Péter képviselő: igen
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2013. (V.17.) számú határozata
„A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárása (DAOP-4.2.1-11-2012-0003)
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „A lakiteleki
Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be:
 Gulyás Imre Egyéni Vállalkozó (6065 Lakitelek Móricz Zsigmond utca 1/D.)
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „A lakiteleki
Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlatot nyújtott be:
 Építők Oláh Kft. (6031 Szentkirály, Árpád utca 8.),
 Kis László Egyéni Vállalkozó (6000 Kecskemét, Felsőcsalános 21.)
3. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az értékelési
szempontok alapján a tárgyalást követően a nyertes ajánlatot Gulyás Imre Egyéni
Vállalkozó (6065 Lakitelek Móricz Zsigmond utca 1/D.) adta, az alábbi értékelési
szempontokkal:
 Nettó ajánlati ár (HUF): 75.000.000,- Ft
4. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nyertes ajánlat
ajánlati ára (75.000.000,- Ft) nem haladja meg a projektben rendelkezésre álló forrást
(75.100.000,- Ft).
5. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján „A lakiteleki Szivárvány
Óvoda felújítása és bővítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és falhatalmazza a
Lakitelek Önkormányzatának Polgármesterét a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester is megköszöni mindenkinek a részvételt, a Képviselő-testület
ülését berekesztette.
kmf.
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Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Czinege Edit
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Rácz Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

