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Hatályos: 2018.01.01. 
 

Általános rendelkezések 
 

 

BEVEZETŐ 

 

 A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § 

(1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről 

szóló 2011.évi CXCV.törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány 

rendelet, alapján az óvoda vezetője szervezeti és működési szabályzatban határozza 

meg az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket. 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzat érvényességének tekintetében a Nkt. 25. § 

(4) bekezdése az irányadó, miszerint az óvodaszék,/a szülői szervezetet véleményezésének 

kikérésével a nevelőtestület fogadja el.  

 

Jogszabályi háttér: 

  

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2011. évi CXCV.  Törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (Ámr.) 

 2012. évi I. törvény  a Munka Törvénykönyvéről 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 2011. évi CLXXIX. Törvény a  nemzetiségek jogairól 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről  

 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről  

 

1. A szervezeti és működési szabályzat célja 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében 

foglaltak: 
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-  érvényre juttatása,  

- az intézmény jogszerű működésének biztosítása,  

- a zavartalan működés garantálása,  

- a gyermeki jogok érvényesülése,  

- a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,  

- az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

Területi: kiterjed az óvoda épületére, az óvoda udvarára és nevelési időben történő óvodán 

kívüli foglalkozásokra. 

Személyi: kiterjed az óvoda minden jogviszonnyal rendelkező alkalmazottjára, az 

intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, és ahol 

érintett, ott a szülők körére is. 

Időbeli:   

A elfogadott és jóváhagyott SZMSZ, az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés 

napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző … 

határozatszámon elfogadott SZMSZ . Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak 

megfelelően. 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KAT elnök  

A szervezeti és működési szabályzatba foglaltak megszegése esetén, az alkalmazottakkal 

szemben az óvodavezető munkáltatói jogkörében eljárva hozhat intézkedést. A szülői vagy 

más nem az intézményben dolgozó személyt, az óvodavezető tájékoztatja a szabályzatban 

foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, a rendbontót felszólítja 

az intézmény elhagyására. 

 

A költségvetési szerv irányító szerve, fenntartója:  

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának képviselő testülete 

Székhelye: 1145.Bp. Pétervárad u.2.  

Költségvetési rendeletében jóváhagyott, elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 

rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel 

bír. Jogköre az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott előirányzat 

felhasználására, illetve előirányzat módosítás kezdeményezésére terjed ki.  

A költségvetés tervezésének előkészítő fázisában a nevelőtestület véleményét kikérve, a reális 

szükségleteket figyelembe véve, az óvodavezető javaslatot tesz az elemi költségvetés egyes 

tételeire. Döntési jogköre kizárólag a fenntartó önkormányzat képviselőtestületének van. 

3. Az intézmény jellemzői  
A közoktatási intézmény - az alapító okirata aláírásának napjára visszamenő hatállyal - a 

nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapító okirat konkrétan meghatározza az intézmény 

közoktatási feladat-ellátási tevékenységével kapcsolatos jellemzőket, valamint működési 

feltételeket. A közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel 

rendelkeznie kell. Az óvoda akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, 

ha rendelkezik állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a 

jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges 

pénzeszközökkel. 

Pénzügyi-gazdasági feladatait a képviselőtestület által jóváhagyott – a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodás alapján – a önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal látja el. 

A Polgármesteri Hivatal alapvetően ellátja a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a 

hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a 
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készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 

kapcsolatos feladatokat. Gazdálkodást érintő kérdésekben az óvoda képviseletére – 

amennyiben nem az óvodavezető hatásköre - az óvodavezetővel történő egyeztetést követően, 

a Polgármesteri Hivatal vezetője jogosult. 

Pénzügyi gazdasági tevékenységet intézményen belül ellátó személyek: óvodavezető, vezető-

helyettes, gazdasági ügyintéző. Feladat és hatáskör tekintetében a munkaköri leírásban 

foglaltak az irányadók. 

 

 A vagyonkezelés végrehajtása: Az óvoda feladatellátását szolgáló vagyon a fenntartó 

Önkormányzat törzsvagyonának része. A hatályos jogszabályok valamint a helyi vagyon 

rendelet értelmében a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat gyakorolja. A 

vagyonkezelés végrehajtásáért a fenntartó által kijelölt Polgármesteri Hivatal felelős. 

Feladatait és a vagyonkezelés rendjét a megkötött „Együttműködési megállapodás” 

tartalmazza. Alapvetően ellátja a vagyonkezelés vonatkozásában az üzemeltetéssel, 

fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, és hasznosításával 

kapcsolatos feladatokat.  

Az intézményvezetője a munkaköri leírásában meghatározott hatáskörön és feladatellátáson 

belül felelős a használat törvényességéért, hatékonyságáért és célszerűségéért. Az intézmény 

helyiségeit határozott időre (egy nevelési évnél nem hosszabb időtartamra) saját hatáskörben, 

egy nevelési évnél hosszabb időtartamra a felügyeleti szerv hozzájárulásával bérbe adhatja, 

amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza, és nem sérti. 

 

 

 

1. Az intézmény adatai 
 

Az intézmény alapítója: XIV. kerületi Tanács  

Törzskönyvi azonosító száma:681128 

Az intézmény fenntartó szerve: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat 

Székhelye: 1145. Budapest Pétervárad u. 2. 

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, pénzforgalom lebonyolítására szolgáló 

számla: OTP Bank Rt. Önkormányzati Fiók,  

11784009-15514004-32080001 számú költségvetési számla. A bankszámla felett a 

Polgármesteri Hivatal rendelkezni jogosult.  

1.Költségvetési szerv neve: Zuglói Napraforgó Óvoda 

          OM azonosító:034546 

        a költségvetési szerv székhelye: székhelye: 1145. Budapest. Újvidék sétány 3-5. 

                     telephelye :1145. Budapest, Emma u. 16-18. 

2. Költségvetési szerv típusa: köznevelési intézmény, óvoda 

3. A költségvetési szerv gyermekcsoportjainak száma: 9 (székhelyen 4-telephelyen 5) 

Az intézményben felvehető maximális gyermeklétszám: 229 fő (székhelyen 115 fő-

telephelyen 114 fő) 

4. 1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

Szakágazat száma:  851020 szakágazat megnevezése: óvodai nevelés  

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodai nevelés, mely a gyermekek neveléséhez 

szükséges, teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében zajlik. Óvodai 

nevelés keretében történik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: a beilleszkedési, tanulási 
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és magatartási zavarral küzdő gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a kiemelten 

tehetséges gyermekek fejlesztése, nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelése, fejlesztése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, fejlesztése, 

valamint a többi gyerekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelése.  

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ 1.21. pontja szerinti integrált 

nevelés keretében az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

- beszédfogyatékos gyermekek nevelése, 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő 

- halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése. 

 

4.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciószerinti megjelölése: 

 kormányzati funkció szám kormányzati funkció megnevezése 

 091110 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

 091140 óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.3 A költségvetési szerv illet ékessége, működési területe: Budapest Főváros XIV. kerület 

közigazgatási területe 
 

Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet. 

- nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Az intézmény gazdálkodási besorolása jogköre szerint: 

- önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága a 

mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint történik. Meghatározott 

pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal (1145 Bp. Pétervárad u.2.), mint 

önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el 

 - Az irányító által az intézményhez rendelt más költségvetési szervek az Áht. 10.§ (1)-

(3)  bekezdése alapján nincsenek.  

 

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros Zugló Önkormányzat Képviselő 

testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 

nyilvános pályázati eljárás útján, az év során bármikor, 5 évre bízza meg. A 
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költségvetési szervezet vezetőjét Budapest Főváros XIV Kerület Zugló 

Önkormányzatának Képviselő- testülete menti fel. A költségvetési szerv vezetője felett a 

munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja. 

 

 

 

 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXIII. törvény, és annak a végrehajtásáról szóló 

326/20138(VIII.30) kormányrendelet 

2 munkaviszony A Munka törvényről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári törvényről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

Az alkalmazásban álló személyek felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.  

 

A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: 

- az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a 

következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony 

megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, 

- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének 

előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződés kötéséről, túlmunka 

elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi 

juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 

- az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő 

személyekkel egyeztetve készíti el a magasabb vezetők munkaköri leírását,  

- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető kérésére 

összeállítják az irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az 

intézményvezető hagy jóvá, 

- a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell. 

Munkaköri leírás minta: 

 

Óvodapedagógus: 

 
Intézményi adatok: Napraforgó Óvoda 

                                               1145. Bp. Újvidék sétány 3-5. 

                                                               Emma utca 16- 18. 

A dolgozó neve:                     

                                     végzettsége: óvodapedagógus 

Munkaideje: heti 40 óra, melyből a gyermekekkel való foglalkozásra heti 32 órát köteles tölteni. A fennmaradó 

időt továbbképzésre, nevelői értekezletekre, szülői értekezletre, fogadóórára, elrendelt helyettesítésre kell 

fordítani. A munkarendet, csoportbeosztást az intézmény munkaterve tartalmazza. 

Az óvodapedagógus feladatai: 
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 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre 

kiterjedően. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján 

végzi önállóan és felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó 

jogszabályok határoznak meg. 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. 

 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása. 

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi 

együttműködés normáit. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör 

megteremtésében! 

Óvodapedagógus munkaköri feladatai részletesen:  

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban 

lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Tartsa tiszteletben a gyermekek jogait, emberi méltóságát.  

 Tájékoztassa a szülőket és a gyermekeket az őket érintő kérdésekről. 

 Nyújtson többoldalú tárgyilagos tájékoztatást a nevelő tevékenységről. 

 Adjon érdemi választ a szülők és a gyermekek kérdéseire. 

 Kötelező óraszámát a gyermekek nevelésével töltse el. 

 Gyermekeket még rövid időre se hagyja felügyelet nélkül. 

 Telefonálást (mobil), a csoportszobán kívül folytathat, ne zavarja meg a gyermekek napirendjét 

 Kötelező óraszámán felül munkaidejének keretében készüljön fel a következő napra.  

 Készítsen nevelési-, oktatási tervet (a helyi programban meghatározottak szerint) 

 Vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, fejlettségét, fogyatékosságát.  

 Segítse a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermek 

felzárkóztatását, a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztését. 

 Kísérje figyelemmel és segítse elő a gyermekek fejlődését, mérje fel fejlettségi szintjüket és ezt a „fejlődési 

megfigyelések” dokumentumban rögzítse. Készítsen fejlesztési tervet.  

 Készítsen félévente értékelést az elvégzett pedagógiai munkáról, határozza meg a további konkrét 

feladatokat. 

 Vegyen részt a nevelőtestületi értekezleten. 

 Vegyen részt kulturális és sportrendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 

 Szervezzen a gyerekek részére kirándulásokat. 
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 Fejlessze a gyermekek neveléséhez szükséges eszköz- és bábkészletet.  

 Szervezze meg és vegyen részt az ünnepek lebonyolításában. 

 Végezze el a családlátogatásokat (szükség szerint) és azok tapasztalatait rögzítse a naplóban, szükség esetén 

tájékoztassa a gyermekvédelmi felelőst.  

 Szervezzen és vezessen szülői értekezleteket. 

 Fogadóórákon tájékoztassa a szülőket a gyermekek fejlődéséről. 

 Óvja a rábízott gyermekek testi és lelki egészségét, épségét.  

 Készítse fel a gyermekeket az iskolai életmódra.  

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 Működjön együtt a szülőkkel, a pedagógiai szakszolgálatok tagjaival, a bölcsődékkel és az iskolákkal. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel. Az iskolaérettség 

megállapításához szakvéleményt készít. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni. 

 Vegyen részt a szertári eszközök rendezésében, karbantartásában. 

 Végezze el a nevelőmunkával kapcsolatos adminisztrációkat. 

 Fejlessze a meglévő pedagógiai, szakmai ismereteit, lehetőség szerint önképzéssel, továbbképzéseken való 

részvétellel. 

 Hétévenként legalább egy alkalommal (120 óra) továbbképzésen vegyen részt. 

 Nevelési tervet ismertesse a vele együtt dolgozó dajkákkal. 

 Végezze el az elrendelt túlmunkát, (ha ez jogszabályba nem ütközik). 

 A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi 

körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Támogassa az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját. 

 Munkaidején belül végezze el az óvoda nevelési programjával összefüggő, a vezető által meghatározott 

egyéb feladatokat. 

 Tartsa be a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 

 

 

 

Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető 

útmutatása szerint 

Helyettesítés 

Szülői értekezlet tartása 

Előadás, beszámoló, gyakorlati bemutató tartása 

Jegyzőkönyvvezetés 

Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a heti 

40 órás munkaidőn felül is 
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Pályázatírásban való részvétel 

Gyakornok felkészülésének segítése 

BECS feladatainak elvégzése 

Leltározás, selejtezés előkészítése 

Könyvtárfelelős 

 

A munkafegyelem betartásával kapcsolatos feladatai: 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon.  

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének 

(távolmaradását a munkakezdés előtt köteles telefonon, vagy bármely más módon jelezni) , hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Köteles munkahelyén az 

erre rendszeresített jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, feltüntetve a munka kezdésének és befejezésének 

időpontját. 

 Az évre járó szabadságát köteles az Emma utcai tagóvoda vezető helyettesénél található szabadság kérő 

tömbön megigényelni, majd aláíratni a vezető helyettessel, illetve az óvodavezetővel engedélyeztetni. 

 Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásait. 

 

Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok, továbbá az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Kollektív Szerződés tartalmazza.  

 

Pedagógiai asszisztens:: 
Pedagógiai asszisztens, közalkalmazott:   

Munkahelye: Napraforgó Óvoda 

 Emma utca 16- 18. Újvidék sétány 3-5..  

Munkaideje heti 40 óra 

 

Munkáját az Újvidék sétány 3-5. óvoda vezető-helyettesének közvetlen alárendeltségében végzi, anyagi 

felelősséggel tartozik az általa használt eszközökért és berendezésekért, valamint a rábízott csoport 

berendezéseiért.  

Az I-II.III.IV. csoport óvodapedagógusainak segítése.  

Az óvodában főleg a kiscsoport gyermekeinek gondozásában, nevelésében való részvétel. A kiscsoportos 

pedagógusok minden napi segítése (beszoktatás, játék, öltöztetés, étkezés segítése, a SNI- gyermekek egyéni 

segítése a pedagógus által megbeszéltek szerint. Az alvásban a többi gyermeket zavaró lefoglalása, a 

foglalkozási eszközök előkészítése, szertárba való visszarendezése. A torna szertár rendben tartása. 

A nagyobb csoportokban igényfelmérés, illetve a heti rend szerint, a tornafoglalkozás megszervezésének 

segítése, séta, kirándulás kisérése. Alvás után a hazamenő gyermekek segítése, a hiányzó ruhadarabok 

előkeresése. A fejlesztésre kivitt gyermekek kisérése. A szülőkkel való kapcsolattartásban csak az 

óvodapedagógussal előre megbeszélt információkat továbbíthat. (gyerekekről vélemény, más gyerekéről 

információ, vélemény nem közvetíthető).  

Munkaköri feladatai:  

 Tartsa tiszteletben a gyermekek jogait, emberi méltóságát.  

 Telefonálást (mobil), a csoportszobán kívül folytathat, ne zavarja meg a gyermekek napirendjét 

 Vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, fejlettségét, fogyatékosságát.  
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 Segítse a pedagógusokat abban, hogy a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, illetve 

hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását, a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztését 

megvalósíthassák. 

 Vegyen részt a nevelőtestületi értekezleten. 

 Segítse a pedagógusokat a kulturális és sportrendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 

 Segítse a gyerekek részére kirándulások lebonyolítását. 

 Vegyen részt a gyermekek neveléséhez szükséges eszköz- és bábkészletet karbantartásában  

 Óvja a rábízott gyermekek testi és lelki egészségét, épségét.  

 Segítse a gyermekeket, hogy az életkorának, fejlettségének megfelelően elsajátíthassa a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, segítse azok betartását. 

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni. 

 Vegyen részt a szertári eszközök rendezésében, karbantartásában (testnevelési). 

 Végezze el az elrendelt túlmunkát, (ha ez jogszabályba nem ütközik). 

 A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. A 

munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi 

körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 

A munkafegyelem betartásával kapcsolatos feladatai: 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon.  

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének 

(távolmaradását a munkakezdés előtt köteles telefonon, vagy bármely más módon jelezni) , hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Köteles munkahelyén az 

erre rendszeresített jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, feltüntetve a munka kezdésének és befejezésének 

időpontját. 

 Az évre járó szabadságát köteles az óvoda vezető-helyettesénél található szabadság kérő tömbön 

megigényelni, majd aláíratni a vezető helyettessel, illetve az óvodavezetővel engedélyeztetni. 

 Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásait. 

Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos jogai és kötelességeit a vonatkozó jogszabályok, továbbá az 

Óvodai Kollektív Szerződés tartalmazzák. 

 

Dajka: 

 .............................................  dajka közalkalmazott 

Munkahelye: Napraforgó Óvoda 

                     Emma utca 16-18.  
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Munkáját az Emma utcai óvoda vezető-helyettesének közvetlen alárendeltségében végzi, anyagi felelősséggel 

tartozik az általa használt eszközökért és berendezésekért, valamint a rábízott csoport berendezéseiért.  

A szülőkkel való kapcsolattartásban csak az óvodapedagógussal előre megbeszélt információkat továbbíthat 

(gyerekekről vélemény, más gyerekéről információ, vélemény nem közvetíthető).  

 

Munkaideje heti 40 óra: 6-14 óráig, 8-16 óráig tart. 

 

Munkaköri feladatai: A dajka elvégzi a rábízott takarítási feladatokat, illetve mindazokat a feladatokat végzi, 

amely szükséges a gyermekek egész napos ellátásához, az óvoda helyi programjában megfogalmazott nevelési 

célok eléréséhez szükségesek.  

 

Konkrét feladatai: Az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztántartása,  ezen belül az I. csoport, és a 

földszinti öltöző, és napközbeni fürdőszoba tisztántartása, illetve a II. csoport gyermekeinek gondozásában, 

nevelésében való részvétel. A HACCP rendszer működtetése, valamint a rábízott dokumentációs feladatok 

elvégzése. Fertőzés estén kötelező az azonnali, teljes fertőtlenítés (játékok, fertőtlenítő lemosása, ágynemű csere, 

tisztálkodási eszközök fertőtlenítése). 

Munkaidejének időbeosztása, feladatainak részletezése: 

Délelőtti munkarend: 

 6-7 óráig a(z) I-II. csoportok portalanítása, növények gondozása, tisztasági eszközök előkészítése, 

tisztítása. Az öltözőszekrények, csoportszobák portalanítása. 

 7 órától a gyermekek fogadásának segítése, a gyermekek játékának segítése mindkét csoportban. 

 845-től 930-ig az edények előkészítése, darabolás, folyadékok széttöltése, ételminta elrakása.  

 Terítés a folyamatos reggelihez, a gyermekek mosdásának, folyamatos reggeliztetésének segítése, 

ellenőrzése (mindkét csoportban). Mosdók feltörlése szükség szerint. 

 930-tól asztalok leszedése, letörlése, seprés mosogatás, az ételszállító edények mosogatása. A konyha 

felseprése, feltörlése, a konyhai asztalok letörlése, edények elrakása. 

 Gyümölcsök darabolása, tisztítása, bekészítése a csoportokba, a nevelésben való együttműködés. 

  11 órától segítségnyújtás az öltözködésnél. Szükség esetén a csoport kisérése séta, kirándulás, úszás 

alkalmával. 

 11 órától teremrendezés, edények előkészítése az ebédhez.  

 Az ebéd átvétele a szállítótól, számlálás ellenőrzés, hőmérséklet mérése, a HACCP szerinti 

dokumentálása.  

 1130-tól készülődés az ebédhez, melegítés, az étel létszám szerinti szétosztása, darabolás. 

 12 órától az I. csoportban vetkőztetés, mosdásnál, terítésnél segítés. Az ebéd kiosztása, edények 

leszedése, kihordása. Ágyazás jelek szerint. Fürdőszoba fertőtlenítése, feltörlése.  

 14 órától uzsonna előkészítése. 

 15 órától déli edények elrakása, beágyazás. Mosdásnál, terítésnél segítés, ellenőrzés. (Mindkét 

csoportban egymást követve)  

 Seprés uzsonna után, edények kihordása, asztalok letörlése, mosogatás. Konyhai edények elrakása, 

felseprése, felmosása, edények behordása a csoportokba.  

 Délutáni játékban a gyermekek, a szülők segítése.  

 

Heti nagytakarítás: a napi takarításon túl, 

 Az I. csoportban polcok, szekrények, lambéria nedves takarítása, letörlése. Mosdók csempemosása, fogmosó 

poharak, fésűk kimosása, Virágok portalanítása, nedves lemosása. Ajtók lemosása, asztalterítők, törölközők 

cseréje. (háromhetente ágynemű áthúzása).  

 

Negyedévi nagytakarítás: A heti nagytakarításon túl, 

 a játékok fertőtlenítős lemosása, edényes szekrények kitörlése, babaruhák függönyök kimosása, 

vasalása.  

 

Éves nagytakarítás: A heti és negyedévi takarításokon túlmenően  

 ágyak karbantartása, ágyvásznak kimosása.  

 Szőnyegek nedves tisztítása.  

 Közös helyiségek takarítása, törött edények pótlása.  

 Ezen kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az óvodavezető megbízza. 



Zuglói Napraforgó Óvoda 034546 

Budapest, 1145. Újvidék s. 3-5. Emma utca 16-18. 

 

 12 

  

A munkafegyelem betartásával kapcsolatos feladatai: 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon.  

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének 

(távolmaradását a munkakezdés előtt köteles telefonon, vagy bármely más módon jelezni) , hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Köteles munkahelyén az 

erre rendszeresített jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, feltüntetve a munka kezdésének és befejezésének 

időpontját. 

 Az évre járó szabadságát köteles az Emma utcai tagóvoda vezető helyettesénél található szabadság kérő 

tömbön megigényelni, majd aláíratni a vezető helyettessel, illetve az óvodavezetővel engedélyeztetni. 

 Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásait. 

 

Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok, továbbá az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Kollektív Szerződés tartalmazza.  

 

Konyhás: 

……………………….mosogató, közalkalmazott 

Munkahelye: Napraforgó Óvoda 
                       Újvidék sétány 3-5. 

Munkáját az Újvidék sétány óvoda vezető-helyettesének közvetlen alárendeltségében végzi, anyagi felelősséggel 

tartozik az általa használt eszközökért és berendezésekért, valamint a rábízott konyha berendezéseiért.  

Munkaideje heti 20 óra: 10-14 óráig. 

Munkaköri feladatai: A rábízott takarítási feladatokat, illetve a mosogatói feladatokat végzi. 

 

Konkrét feladatai: Az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztántartása, ezen belül a mosogató konyha a 

tálalókonyha, a gazdasági folyosó, illetve a folyosó takarítása. A HACCP rendszerben meghatározott 

dokumentációs feladatok elvégzése. Fertőző megbetegedés esetén azonnali teljes fertőtlenítés. Az edények 

tisztántartása, a mosogatógép a szállító edények kimosása. A napi ételminta elrakása, hűtőszekrények hetente 

történő takarítása. 

Munkaidejének időbeosztása, feladatainak részletezése: 

 ételminta elrakása. 

 ételszállítás edényeinek mosogatása, a konyhai asztalok letörlése, edények elrakása.  

 A déli edények mosogatása, a badellák kimosása /az e.ü. szabályok betartásával/ 

 Takarítási feladatok elvégzése: A konyha a folyosók felseprése, felmosása naponta. 

Az ebéd átvétele a szállítótól, számlálás, ellenőrzés, hőmérséklet mérése a HACCP szerinti dokumentálása. 

Ételminta elrakása. 

 Az edények kihordása, mosogatás. Konyhai edények elrakása, az edények behordása a csoportba. A 

konyha felseprése, felmosása.  

 Heti nagytakarítás: A napi takarításon túlmenően, minden pénteken, a mosogatógép kitakarítása, 

vízkőtelenítése. 

 A konyhai csempe lemosása, konyhaszekrény, asztalok, székek lemosása, a hűtőszekrények kimosása, 

ételmintás üvegek kiürítése, kimosása, fertőtlenítése ( hevítéssel) a mosogatók, fertőtlenítős lemosása, 

kisúrolása.  

 Az szekrény nedves ki- és letörlése, ablakpárkányok portalanítása. 

Negyedévi nagytakarítás: A heti nagytakarításon túlmenően 

 a konyha, függönyeinek kimosása, vasalása. 

 Éves nagytakarítás: A heti és negyedévi takarításokon túlmenően, a közös helyiségek takarítása a 

dajkákkal együtt. 

  

A munkafegyelem betartásával kapcsolatos feladatai: 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon.  
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 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének 

(távolmaradását a munkakezdés előtt köteles telefonon, vagy bármely más módon jelezni) , hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Köteles munkahelyén az 

erre rendszeresített jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, feltüntetve a munka kezdésének és befejezésének 

időpontját. 

 Az évre járó szabadságát köteles az Emma utcai tagóvoda vezető helyettesénél található szabadság kérő 

tömbön megigényelni, majd aláíratni a vezető helyettessel, illetve az óvodavezetővel engedélyeztetni. 

 Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásait. 

 

Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok, továbbá az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Kollektív Szerződés tartalmazza.  

Takarító: 

 

takarító, közalkalmazott 

Munkahelye: Napraforgó Óvoda 

 Emma utca 16-18. Újvidék sétány 3-5.  

Munkáját az Emma óvoda vezető-helyettesének közvetlen alárendeltségében végzi, anyagi 

felelősséggel tartozik az általa használt eszközökért és berendezésekért, valamint a rábízott 

csoportok berendezéseiért. A szülőkkel való kapcsolattartásban csak az óvodapedagógussal 

előre megbeszélt információkat továbbíthatja (gyerekekről vélemény, más gyerekéről 

információ, vélemény nem közvetíthető).  

 
Munkaideje heti 40 óra:  12-20 óráig tart. 

 

Munkaköri feladatai: A elvégzi a rábízott takarítási feladatokat, illetve szükség esetén mindazokat a feladatokat 

végzi, amely a gyermekek egész napos ellátásához, az óvodában végzett nevelési célok eléréséhez szükségesek.  

 

Konkrét feladatai: Az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztántartása, ezen belül az 

 I-V.csoportszobák és a mosdók, az aula, a lépcső, az öltöző folyosók, takarítása. A HACCP rendszerben 

meghatározott dokumentációs feladatok elvégzése. Fertőző megbetegedés esetén azonnali teljes fertőtlenítés. 

Munkaidejének időbeosztása, feladatainak részletezése: 

Délutáni munkarendben a feladatok:  

 12 órától a bejárati folyosó, az aula a lépcsővel, a két öltöző folyosó seprése-felmosása, az 

öltözőszekrények párkányok, lambéria letörlése, kitörlése. 

 A tornaterem felmosása a hozzá tartozó bejárattal. 

 A virágok portalanítása, locsolása az aulában 

 16 órától a konyhák (emeleti-földszinti) felseprése, felmosása,.  

 Délutáni hazamenetelnél a gyermekek és a szülők segítése.  

 17 órától esti takarítás. A csoportszobák seprése, felmosása, szőnyegek porszívózása, asztalok, 

szekrények, polcok letörlése, játékok és a csoport elrendezése. A folyosók (emeleti, földszinti), az aula, 

a lépcső seprése, felmosása, a  mosdók kitakarítása, WC-k és a mosdók súrolása, felmosása. 

 Munka végeztével tisztán elrakja a takarítási eszközöket, ellenőrzi az ablakok bezárását, és a riasztó 

bekapcsolása. 
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Heti nagytakarítás: A napi takarításon túlmenően, minden pénteken, 

 Az öltözőszekrények, csoportszobák polcainak elhúzása, kiseprése, felmosása, nedves ki- és letörlése, 

ablakpárkányok, lambéria portalanítása. 

Negyedévi nagytakarítás: A heti nagytakarításon túlmenően, 

  az aula és a folyosók függönyeinek, kimosása, vasalása.  

Éves nagytakarítás: A heti és negyedévi takarításokon túlmenően az ülőgarnitúra kitisztítása, Ezen kívül köteles 

ellátni az estleges helyettesítési feladatokat, melyet az óvodavezető elrendel. 

  

A munkafegyelem betartásával kapcsolatos feladatai: 

 

 Köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásait. 

 Köteles évente elvégezni a munka alkalmassági vizsgálatokat. 

 Köteles munkahelyén beosztásának megfelelő időben pontosan megjelenni és az erre rendszeresített 

jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, feltüntetve a munka kezdésének és befejezésének időpontját. 

 Bármely okból történő távolmaradását köteles a munkakezdés előtt telefonon, vagy bármely más módon 

bejelenteni. 

 Az évre járó szabadságát köteles az Emma u. tagóvoda vezető helyettesénél található szabadság kérő 

tömbön megigényelni, majd aláíratni a vezető helyettessel, illetve az óvodavezetővel engedélyeztetni. 

 

Közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos jogai és kötelességeit a vonatkozó jogszabályok  ( 1992. évi XXII. 

Törvény és az 1992. évi XXXIII. Törvény  valamint módosításai és végrehajtási utasításai), továbbá az Óvodai 

Kollektív Szerződés tartalmazzák. 

 

Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások:  

 

 Az intézmény nevelési funkciót tölt be. 

 

Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 

 

A költségvetési szerv feladatainak ellátásához biztosított vagyon : 

 

1145.Bp. Újvidék sétány 3-5. hrsz.32164/3 terület: 3211m2 

1145Bp. Emma utca 16-18  hrsz. 32157/23 terület: 3680m2 és a mindenkori 

mérlegben kimutatott vagyontárgyak. 

 

A költségvetési szerv épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, így önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül 

nem szolgálhat, és kizárólag az állam, vagy egy másik önkormányzat vagy önkormányzati 

társulás részére idegeníthető el. 

A költségvetési szerv a vagyon feletti tulajdonosi jogát, az Önkormányzat Képviselő-

testületének a mindenkor – vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – 

rendelete szerint jogosult gyakorolni. 

A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei 

alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 

A költségvetési szerv fenntartási, működtetési költségeit az évente összeállított, az irányító 

szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kell előirányozni. 

Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési 

jogosultságait az alapító okirat, vagy jelen SZMSZ melléklete tartalmazza. 
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Az intézmény megszüntetése 

 

A költségvetési szerv megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – 

következik be. 

A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásból való 

törlését az alapító szerv kérelmezi a Magyar Államkincstár Budapesti és Pestmegyei 

Igazgatóságán. 

Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermekek 

neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő- a nevelőtestület 

által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott- helyi nevelési program alapján történik. 

 

 Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- Óvodavezető 

- általános vezető helyettes 

- tagóvoda vezető helyettese 

Intézmény a fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó 

által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. 

A fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről.  Az 

intézmény gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatait a Budapest Főváros 

XIV. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1145. Budapest Pétervárad utca 2.) látja el, az 

intézménnyel kötött „Együttműködési megállapodás” alapján. 

 

A kötelező szabályozások 

 

Az intézményvezető felelős az intézmény költségvetési szervként való működtetéséből fakadó 

a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott belső 

szabályozások elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért. 

 

 Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a szervezeti 

egységek, telephelyek megnevezése 

 

15.1. Szervezeti felépítés: 

 
Központi intézmény (székhely) 

neve és címe 
telephely neve és címe 

Engedélyezett 

létszámkeret 

Zuglói Napraforgó Óvoda 

1145. Bp. Újvidék sétány 3-5. 

1145. Bp. Újvidék sétány 3-5. 115fő 

1145. Bp. Emma utca 16-18. 114 fő 

 

A intézmény szervezeti ábráját az I. rész 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

15.2. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő: 

 

 Szervezeti szintek 

(1) 

A szervezeti szintnek megfelelő  

vezető beosztások 

(2) 

1. Legfelsőbb vezetői szint Intézményvezető 
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2. Magasabb vezetői szint Általános vezető helyettes 

 

2.Magasabb vezetői szint Vezető helyettes 

 

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások szabályozása  
 

1. A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a fenntartó által jóváhagyott 

elemi költségvetésben kell előirányozni a Polgármesteri Hivatallal történő 

Együttműködési megállapodás alapján.  

 

2. Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel.  

 

3. Az intézmény az alapító (fenntartó) által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei 

alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.  

 

4. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által 

megállapított költségvetés tartalmazza. 

 

5. Az óvoda Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott 

intézmény, fenntartásáról, a nevelési programban megfogalmazott, az alapfeladatok 

ellátására szükséges pénzeszközökről az állam, illetve Budapest Főváros XIV. ker. Zugló 

önkormányzat gondoskodik (törvényben meghatározott arányban).  

 

6. Az óvoda Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata költségvetési 

rendeletében költségvetési intézmény. Jogköre a képviselő testület által jóváhagyott 

előirányzat felhasználására, illetve előirányzat módosítás kezdeményezésére, önálló 

bérgazdálkodásra terjed ki.  

 

7. Gazdálkodását éves költségvetés alapján végzi, az előirányzatok felhasználása 

megállapított keretszámon belül, saját intézményi hatáskörben történik.  

 

8. A költségvetés betartásáért az óvoda vezetője a felelős. Csak az óvoda vezetője vállalhat 

kötelezettséget a költségvetés terhére.  

9. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

10. Óvodai nevelési időn kívül, megfelelő szerződés mellett, az óvoda helységei közül a 

tornaterem nyitvatartási időn kívüli bérbe adható. 

 

11. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági ügyintéző lát el, munkaköri 

leírás alapján a vezető közvetlen irányítása és felügyelete mellett.  

 

12. Az óvoda vezetője önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, ez irányú feladatait a Kjt. 

előírásainak megfelelően látja el.  

 

13. A működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében 

részt vesznek a fenntartó által erre megbízott szakemberek, az óvodavezető, a vezetés, a 

pedagógusok, szülők, illetve képviselők útján a jogszabályban meghatározottak szerint. 
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14. Reprezentációs kiadás a költségvetésben nincs. 

 

15. Gépjárművel az intézmény nem rendelkezik  

 

 

16. Belföldi és külföldi kiküldetések lebonyolítása nem történik, amennyiben lesz, akkor az 

óvodavezető rendelheti el. Ennek lebonyolítása, elszámolása az intézményvezető 

ellenőrzésével történik. 
 

 

 

Intézményi működés jogi alapjai, alapdokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését a következő jogszabályok, valamint ezekkel összhangban 

álló alapdokumentumok határozzák meg: 

 

1. Irányadó jogforrás: 

 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 

végrehajtásáról 

- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

(Ámr.) 

- 2012. évi I. törvény  a Munka Törvénykönyvéről 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

- 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

- 2011. évi CLXXIX. Törvény a  nemzetiségek jogairól 

- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

- 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 

végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 

- 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 

- 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről  

- 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről  

Az intézmény dokumentumai: 

 

a.) SZMSZ 

b.) Alapító  okirat 

- tartalmazza az intézmény alapvető adatait, legfontosabb jellemzőit, 

- biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését 
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c.) pedagógiai program 

tartalmazza és meghatározza: 

- azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek testi, értelmi, érzelmi 

fejlődését, közösségi életre felkészítését, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben 

lévő gyermekek nevelésér, fejlesztését, 

- a kiemelten tehetséges gyermekek nevelését, fejlesztését, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált neveléséhez szükséges irányelveket, fejlesztéséhez szükséges 

feladatokat, a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek nevelési, fejlesztési 

feladatait. 

 

d.) Házirend: 
- az óvodai élet rendjét  

- a gyermeki jogokat, kötelességeket 

- szülő az óvodában 

- gyermek védelme, óvása 

 

d.) Óvodai munkaterv: 

- óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét 

- az óvodai munkatervet a nevelő testület fogadja el 

- az óvodai nevelési év rendjében kell meghatározni az 5 nevelés nélküli munkanapok 

időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a megemlékezések az óvodai ünnepek, 

megünneplésének időpontját, a nevelő testületi értekezletek időpontját, a feladatellátási 

tervet. 

 

 

II. 

Az óvoda működési rendje 

 

1.A nevelési év rendje:  

 

 

a./ A nevelési év szeptember 1-től a következő naptári év augusztus 31-ig tart, melyet 

pontosan meghatároz az oktatási és kulturális miniszter által kiadott, a tanévrendjéről szóló 

rendelet. 

 

b./ A nevelési év rendjét, programjait az éves munkatervben határozza meg és rögzíti a 

nevelőtestület, az (óvodaszék) a szülői szervezet egyetértési jogának figyelembe vételével. 

Ebben kerülnek rögzítésre: 

 Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk, 

 A karbantartási, felújítási munkák elvégzése érdekében a nyári szünet időpontja, 

 A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének időpontjai, 

 A nevelőtestületi értekezletek időpontjai, 

 Az óvoda működését befolyásoló feladat-ellátási terv, 

valamint minden egyéb, amit a nevelőtestület célszerűnek tart. 

Nevelőtestületi értekezlet dönt az új nevelési év feladatairól, a pedagógiai programról a 

házirendről, a minőségbiztosítási programról  
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2. Az óvoda nyitva tartása 

 

a./ Az óvoda hétfőtől-péntekig tartó 5 napos munkarenddel egész éven át folyamatosan 

működik. 

Üzemeltetése a jegyző által meghatározott nyári zárvatatás alatt szünetel, amikor megtörténik 

az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.  

A nyári zárás időpontjáról február 15-ig a szülőket értesíteni kell. 

A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó 

igényeket, és a szülőket tájékoztatni kell a zárást megelőzően a gyermekeket fogadó óvodáról. 

A zárva tartás ideje alatt kéthetente egy alkalommal- külön megállapított beosztás szerint 

ügyeletet kell tartani. 

  

Az óvodában gyermekek óvónői felügyelettel reggel 6,30 órától délután 17,30 óráig 

tartózkodhatnak. 

A gyermekek fogadása 6,30-9 óráig történik. 9-15,30 óráig zárva kell az óvodát tartani. Az 

óvodába bejutás a kapucsengő használatával történik. 

 A gyermekek szakszerű felügyeletéről reggel 6,30 és 7 óra közötti időszakban, valamint 

délután 17 és 17,30 óra között egy-egy óvónő gondoskodik. (a székhelyen-tagóvodában). A 

gyermekekkel történő foglalkozás az egész nap során történik. 

Az óvodában alapszolgáltatásként logopédiai, gyógytestnevelés valamint pszichológusi 

segítség történik. 

A rendszeres egészségügyi ellátást az óvoda gyermekorvosa, illetve védőnői végzik, a 

meghatározott rendszerességgel. 

A nevelés nélküli munkanapok időpontját az éves munkatervben kell meghatározni, (a szülői 

szervezet egyetértésével) majd 7 nappal az eseményt megelőzően meg kell adni a szülői 

tájékoztatást. A hivatalos ügyek intézése a székhely óvoda gazdasági irodájában történik. 

Rendezvények estén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. 

Az óvoda nyitva tartása idején egy vezető beosztású pedagógus az intézményben tartózkodik. 

 

III. 

 

Az óvoda szervezeti felépítése, működési rendszere 
 

Szervezeti felépítés 

 

1. Az óvoda vezetősége: 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Elsődleges feladata az óvodavezető munkájának segítése, különös tekintettel az 

intézmény működésével kapcsolatos szakmai, és személyi kérdésekre. 

A vezetőség tagjai:  

 Óvodavezető 

 Általános óvodavezető helyettes 

 Tagóvoda vezető helyettes 

 Közalkalmazotti Tanács elnöke  

A vezetőség megbeszéléseire az éves munkatervben meghatározott időpontokban, valamint az 

aktuális feladatok elvégzésének tekintetében, szükségszerinti időpontokban kerül sor. 
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Megbeszélést kezdeményezhet a vezetőség bármely tagja. A megbeszélések időpontjának 

kijelölésénél tekintettel kell lenni a gyermekek szakszerű ellátásának kötelezettségére. 

 

 1.Magasabb vezetői beosztású: az óvodavezető, 

vezető beosztású:  

- a székhelyen működő általános óvodavezető helyettes, aki ellátja a vezető helyettesítését 

annak akadályoztatása esetén, minden olyan döntési, irányítási kérdéseknél, mely 

gazdasági döntést nem kíván.  

- a telephelyen működő óvodavezető helyettes, aki felelős a telephely pedagógiai és a 

nevelőmunkát segítő alkalmazottak közösségének irányításáért. 

 

2. Alkalmazotti közösséget a székhelyen és a telephelyen dolgozó valamennyi közalkalmazott 

alkotja, ezen belül közösséget alkotnak a székhelyen foglalkoztatott, és a telephelyen 

foglalkoztatott közalkalmazottak. 

 

3. Nevelőtestületet a székhelyen és a telephelyen foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják.  

A székhelyen és a telephelyen foglalkoztatott pedagógusok önálló közösséget alkotnak. 

 

4. Szakmai munkaközösséget hoznak létre az óvodapedagógusok, azonos feladatok ellátására 

a székhelyen és a telephelyen. 

 

5. A nevelő munkát segítő alkalmazottak a székhelyen és a tagintézményben  önálló csoportot 

alkotnak, irányításukat a vezető helyettesek végzik.(pedagógiai asszisztens, dajka) 

6. Az óvodatitkár, és a gazdasági ügyintéző, feladatait közvetlenül az óvodavezető irányítása 

alatt, a munkaköri leírásuk határozza meg. 

7. Egyéb alkalmazottak: kertész-fűtő-karbantartó, kertész-karbantartó, konyhai dolgozó, 

takarító, a vezető helyettesek közvetlen irányítása alá tartoznak. 

 

 

Működési rendszere 

 

1. A vezető intézményben tartózkodásának rendje 

 

Az óvodai nyitva tartása alatt felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Az 

óvodavezetőnek vagy helyettesének, vagy az intézkedési jogkörrel megbízott személynek az 

óvodában kell tartózkodni, hogy a gyermekek biztonságával összefüggő ügyekben legyen 

döntéshozó. Az intézkedésre kijelölt személyt az éves munkatervben kell meghatározni. A 

székhely és a telephely vezető helyettese munkarendjét ellentétesen kell megszervezni. 

 

2. A közalkalmazottak, a pedagógusok munkarendje, helyettesítési rendje 

 

 

a./ A nevelő intézményben alkalmazottak körét az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés 

egyes szabályait a nemzeti köznevelésről szóló törvény  rögzíti.  

A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az 

intézmény Kollektív Szerződése tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyvével, 

valamint a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvénnyel. 
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b./ A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a nemzeti köznevelésről szóló törvény  rögzíti, 

mely szerint a nevelési intézményben dolgozó pedagógusok heti teljes munkaideje: 40 óra, a 

kötelező órából, valamint a nevelőmunkával, illetve a gyermekek megfelelő foglalkozásával 

összefüggő feladatok ellátáshoz szükséges időből áll.  

A pedagógus kötelező, óráját heti 32 óra, melyet a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra 

köteles fordítani. 

c./ Az intézményben a közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az 

intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében, melyet a 

munkaköri leírás tartalmaz.  

A pedagógusok és a közalkalmazottak helyettesítésének rendje:  

A helyettesítést a vezető illetve a vezető helyettes rendelheti el. Elsődlegesen a csoport másik 

pedagógusa helyettesít, illetve a más csoportok pedagógusai látják el a szakmai helyettesítést. 

Hiányzás esetén a dajkai helyettesítést dajka végzi, a karbantartó helyettesítését karbantartó, a 

gazdasági ügyintéző helyettesítését az étkezési ügyintéző látja el. 

 

3. Intézményi közösségek jogai 

 

Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit a jogszabályban meghatározott esetekben 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, és döntési jogok illetik meg. 
 

 

4. Érdekképviselet: 

 

 Szakszervezetek 

 

Az intézmény alkalmazotti közösségének szakszervezeti tevékenységét a megbízott vezetők 

és a választott képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 

A szakszervezet jogait, az együttműködés szabályait, kollektív szerződésben határozzuk meg. 

A kapcsolattartás rendszeres formái: értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, fogadóórák, 

nyílt napok, stb 

 

A szakszervezet képviselője a dolgozókat érintő minden döntésnél véleményezési jogot 

gyakorol. A szakszervezetek véleményezését az adott intézkedéssel kapcsolatban 

megbízottjuk aláírásával igazolja. 

 

A közalkalmazotti Tanács 

 

A Közalkalmazotti Tanács és az óvodavezető munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat 

rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás a Közalkalmazotti Szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően történik.  

A nevelőtestület véleményezési jogát a KAT gyakorolja, véleményezést követően értekezlet 

formájában tájékoztatja a nevelőtestületet. 

 

 

 Az alkalmazotti közösség 

 

Az alkalmazotti közösség az intézmény nevelőtestületéből és az intézménynél 

közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból áll. A teljes alkalmazotti közösséget az 
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intézményvezető hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az 

intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség 

értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

A nevelőtestületet és az intézmény szakmai munkaközösségeit a pedagógus munkakörrel 

rendelkező közalkalmazottak alkotják. 

 

Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottainak közösségét, kapcsolattartásukat az 

intézményvezető helyettes fogja össze. 

 

IV. 

 

Intézmény gazdálkodására vonatkozó rendelkezések 
 

 

1. Intézmény besorolása a gazdálkodási jogkör alapján: az intézményt a felügyeleti szerv 

részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. 

2. Az intézménynek nincs alárendelve költségvetési szerv. 

 

3. Az intézmény jogköre: a képviselőtestület által jóváhagyott előirányzat felhasználására, 

illetve előirányzat módosítás kezdeményezésére, önálló bérgazdálkodásra terjed ki. 

Gazdálkodását éves költségvetés alapján végzi, az előirányzatok felhasználása 

megállapított keretszámokon belül, saját intézményi hatáskörben történik. A költségvetés 

betartásáért az óvodavezető felelős. Az óvodavezető vállalhat kötelezettséget a 

költségvetés terhére. 

 

 

4. Az intézmény felügyelete 

 

Intézmény felügyeleti szerve a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 

Képviselő Testülete. 

 

 

A felügyeleti irányítási feladatai különösen 

 

- az alapító által meghatározott céloknak megfelelő működés ellenőrzése, az intézmény 

működési költségének, fejlesztésének megállapítása, a gazdálkodás és működés 

törvényességének ellenőrzése, 

 

- az intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzése (ez utóbbi feladat ellátására jogszabályi 

felhatalmazás alapján jogosult még a képviselő testület Pénzügyi Bizottsága, valamint az 

Önkormányzat jegyzője.) 

 

A felügyeleti irányítás nem sértheti az intézmény szakmai önállóságát, szakmai hatáskörét. 

 

5. Az intézmény vezetőjének feladatai a gazdálkodás hatáskörében 

 

Intézmény vezetője felelős: 
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- intézmény kezelésében levő vagyon rendeltetésszerű használatáért 

- az alapító okiratban előirt tevékenységek megfelelő ellátásáért 

- a költségvetési szerv gazdálkodásáért 

- a tervezési, beszámolási információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért 

- az intézményi számviteli rendjéért 

- szakmai munka belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért 

 

Szervezési feladatok: 

 

- megszervezi a gazdálkodás szabályszerű rendjét és annak folyamatos vitelét 

- gondoskodik a gazdasági feladatokat meghatározó szabályzatok elkésztéséről, folyamatos 

karbantartásáról, illetve a munkatársakkal történő megismertetéséről. 

- Irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű gazdasági működését, 

szakmai önállóságát, valamint törvényességi és az önkormányzati tulajdon védelmét. 

 

A gazdasági ügyintéző, a vezető közvetlen irányítása alatt a meghatározott pénzügyi és 

gazdasági feladatokat lát el a munkaköri leírás alapján. kötelezettsége kiterjed: 

 

- Az intézmény pénzgazdálkodásának figyelemmel kísérésére, a költségvetési előirányzat 

felhasználásának nyilvántartására, 

- A bevételi- és kiadási pénztárbizonylatok szabályszerű kiállítására, a mellékletek pontos 

meghatározására és csatolására, 

- Pénzügyi beszámolási feladatok elvégzésére 

- Anyag- és készletgazdálkodásra, 

- A beszerzett anyagok és készletek nyilvántartására, bevételezésének és kiadásának 

szabályszerű vezetésére, 

- A leltározás és selejtezés szabályszerűségére, 

- Ajándékba kapott, vagy Alapítványi beszerzésű készletek számláinak (bevételezés céljából). 

- Iratkezelés. 

Az óvodatitkár, a vezető közvetlen irányítása alatt meghatározott pénzügyi és gazdasági 

feladatokat lát el a munkaköri leírás alapján, kötelezettsége kiterjed: 

 

- Térítési díjak beszedésére és nyilvántartására, jelentések elkészítése, a fizetendő térítési díj 

helyességének ellenőrzésére, étkezések lemondására. 

- A bérgazdálkodással összefüggő nyilvántartások vezetésére, a hiányzásjelentés 

elkészítésére, valamint a szabadságjelentés elkészítésére. 

 

6. Pénzgazdálkodás, kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés 

rendje: 

 

E körben az intézmény meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátására a 

felügyeleti szerv a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal mint 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervet bízta meg, amely az intézménnyel kötött 

együttműködési megállapodás szerint, a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően látja el feladatát. 
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7. Iratkezelés:  
 

Az iratkezelés rendjének helyi szabályai – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 27. 

§ c) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a 63. § (1) bekezdés alapján – az alábbiak szerint 

kerülnek megállapításra: 

 

Az iratkezelés szervezeti rendje  

 

A szervnél az iratkezelés – a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak 

megfelelően központilag történik.  

Az iktatást: 

-  gazdasági ügyintéző végzi. 

A központi iratkezelés során az intézményre vonatkozóan egy helyen, folyamatosan és egy 

iktatókönyvben történik.  

 

Az iratkezelés, és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és 

hatáskörök 

 

Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök: 

Megnevezés Jogszabályi hivatkozás Feladatellátó/jogosult 

Az iratkezelési szabályzat 

mellékletét képező irattári 

terv évenkénti felülvizsgálata 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 3. § (2) 
Intézményvezető 

Iratkezelési szabályzatban 

foglaltak végrehajtása 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § 
Intézményvezető 

Az iratok szakszerű és 

biztonságos megőrzésére 

alkalmas irattár kialakítása és 

működtetése 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § 
Intézményvezető 

Az iratkezeléshez szükséges 

tárgyi, technikai és személyi 

feltételek biztosítása, 

felügyelete 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 5. § 
Intézményvezető 

Az iratkezelés – 

jogszabályban, illetve az 

intézmény iratkezelési 

szabályzatában meghatározott 

követelmények szerinti - 

megszervezése 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 6. § 
Intézményvezető 

Iratok és adatok védelmével 

kapcsolatos feladatok 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 8. § (2) bek. 

Az intézményvezető, mint az 

iratkezelés felügyeletével 

megbízott  

Nyilvántartást vezet a 

kiadmányozáshoz használt 

bélyegzőkről, érvényes 

aláírás-bélyegzőkről  

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 54. § 

Az intézményvezető, mint az 

iratkezelés felügyeletével 

megbízott  
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Bizottság kijelölése az 

iratselejtezésre 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (1) bek. 

Az intézményvezető, mint az 

iratkezelés felügyeletével 

megbízott 

Iratmegsemmisítés 
335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (4) bek. 
Intézményvezető 

Nem selejtezhető iratok 

illetékes levéltárnak adása 

1995. évi LXVI törvény 9. § 

(1) bek. g) pontja 
Intézményvezető 

 

 

Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető 

 

Az iratkezelési felügyeletét az intézményvezető látja el. 

Az intézményvezető tartós – 30 napot meghaladó – távolléte esetén az iratkezelés 

felügyeletének a meghatározott jogköreit az általános vezető-helyettes gyakorolja. 

 

Az Intézményhez érkezett küldemény felbontására jogosult személyek 

 

Az intézményhez érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – a következő 

személyek jogosultak felbontani: 

- a központi iratkezelést felügyelő intézményvezető által, - az iratkezelési szabályzat 

mellékleteként csatolt – iratfelbontásra felhatalmazott személy,  

- a központi iktatást végző személy, 

- névre érkező küldemény esetében a címzett akkor, ha a címzett elrendelte azt, hogy 

ezen küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá. 

 

Kiadmányozás 

 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal 

rendelkező személy írhat alá. 

 

Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. 

 

Kiadmányozási joga az Intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre és esetekre 

vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: 

 

A kiadmányozás területe, esetei A kiadmányozással érintett személy 

Intézményvezető teljes feladat-és 

hatáskörében eljárhat az intézményvezető 

tartós akadályoztatása, illetve egyéb távolléte 

esetében, ha a feladat ellátása nem tűr 

halasztást 

Általános vezető-helyettes, vezető helyettes 

Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZ-

ben meghatározott esetekben történhet más 

személy által 

SZMSZ-ben meghatározott személyek 

(Általánosvezető-helyettes, vezető helyettes) 

 

 

Iratkölcsönzés az irattárból 



Zuglói Napraforgó Óvoda 034546 

Budapest, 1145. Újvidék s. 3-5. Emma utca 16-18. 

 

 26 

 

Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. 

A kölcsönzési jogosultság a következő: 

- az intézmény dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 

ellátásához kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat, 

- az intézmény dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 

ellátásához, feladatban való közreműködéshez az intézményvezető jóváhagyásával 

kölcsönözheti ki iratot,  

- az intézményvezető bármely iratot kikölcsönözheti. 

 

Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők az 

intézményvezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot. 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje  

 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) 

bekezdés r) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni 

az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjét. 

 

A hitelesítés követelménye 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat: 

- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,  

- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell. 

 

A hitelesítés módja 

 

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni: 

- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését, 

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely 

tartalmazza: 

 - a hitelesítés időpontját, 

 - a hitelesítő aláírását, 

 - az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát. 

 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy 

annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 

dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.  

 

Ez esetben a hitelesítés szövege: 

 

Hitelesítési záradék 

 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

 

Kelt: ................................................ 
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     PH 

         .......................................... 

          hitelesítő 

 

 

- A hitelesítésre jogosultak 

 

A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az 

óvodavezető határozza meg és függeszti ki a nevelőtestületi szoba hirdetőtáblájára. 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) 

bekezdés s) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles 

szabályozni az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési 

rendjét. 

 

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván. 

A jegyzőkönyv kitöltésére a gyermekvédelmi felelős rendelkezik hozzáféréssel. A 

jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör. 

Az utazó gyógypedagógus által vezetett digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon 

tárolt adatként kezelendő. A gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

fejlődési lapját elektronikusan vezeti és minden hónap lezárását követően megküldi az 

óvodának. Havi gyakorisággal ezt ki kell nyomtatni, az intézmény körbélyegzőjével le kell 

pecsételni és a gyermek egyéni dokumentációjában kell elhelyezni.  

 

 Az elektronikus dokumentum 

 

Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. 

 

Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adat 

együttes. 

 

Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek: 

- az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint 

- az egyéb elektronikus dokumentumokra. 

 

- Az elektronikus okirat kezelési rendje 

 

Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított irat. 

 

- Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje 
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Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely - 

nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett. 

 

 
- Az elektronikus dokumentumok tárolása 

 

Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési 

idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló 

rendszert kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket. 

 

Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges 

tárgyi, technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja.  Ennek érdekében az elektronikus 

dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges: 

- adathordozókat,  

- az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, illetve 

tűzbiztos lemezszekrényt. 

 

Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell 

jelölni az adathordozón tárolt adatokat. 

 

Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat. 

 

 

- Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése 

 

Az elektronikus rendszerből való selejtezés, megsemmisítés 

 

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az 

iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító rendszerben 

az érintett, megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a felhasználó számára a 

törölt dokumentum vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen hozzáférhető. 

 

- Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése 

 

Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően 

történhet: 

- törléssel, 

- az adathordozó fizikai megsemmisítésével. 

 

- Egyéb szabályok 
 

Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan továbbá az adatkezelési, és az 

informatikai szabályzatot kell alkalmazni. 

 

 

8. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
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Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. §-ának 

figyelembe vételével az intézménynél közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettsége a következők. 

 

Az intézményben foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a következő  
 

Munkakör 

megnevezése 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségség oka 

3. § 

(1) b) 

3. § 

(1) c) 

3. § 

(1) d) 

3. § 

(1) e) 

Magasabb vezető (Intézményvezető) x x x x 

Vezető beosztások:     

- Általános vezető-helyettes x x x x 

Vezető helyettes x x x x 

 

V. 

 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája; a vezetők 

közötti feladatmegosztás, a székhely és a telephely közötti kapcsolattartás rendje 

 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az óvoda vezetése az intézmény szervezeti egységeivel megbeszélések, értekezletek 

alkalmával rendszeres kapcsolatot tart. Amennyiben az óvodavezető vagy valamelyik 

szervezeti egység értekezlet megtartását tartja szükségesnek, úgy az ez irányú igényét írásos 

formában a tervezett értekezlet napját megelőző legalább 8 nappal korábban közli a többi 

szervezettel, azok vezetőjével. 

 

A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

A szülői szervezet elnökével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői 

szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus kompetenciáját 

meghaladó ügyekben az óvodavezető helyettes tart kapcsolatot. 

 

Az óvoda a szülői szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet 

elnökét/képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának 

tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda SZMSZ-e a szülői szervezet részére 

véleményezési, tanácskozói jogot biztosít. 

A meghívás a napirend írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. 

 

Az óvoda vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az óvodában 

folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

 

A szervezeti egységek közti kapcsolattartás rendje 

 

A szervezeti egységek egymás között a saját maguk által meghatározott működési szabályaik 

szerint tartanak kapcsolatot. Az óvodai pedagógiai munka sikere érdekében a szervezeti 

egységeket egymás irányába együttműködési kötelezettség terheli. 
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Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásuk rendje 

Amennyiben az intézményben több szakmai munkaközösség működik, az egymás közötti 

kapcsolattartásuk, együttműködésük szabályait a saját maguk által meghatározott működési 

szabályaik szerint végzik. 

A szakmai munkaközösség(ek) értekezleteken, egyedi konzultációk során segítik a 

pedagógusok munkáját szakmai tanácsokkal, javaslatokkal. 

A szakmai munkaközösségek tagjait és a pedagógusokat együttműködési kötelezettség terheli. 

 

1. A vezetők közötti munkamegosztás 

 

Óvodavezető: az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

Az óvodavezető felelősségét, képviseli és döntési jogkörét a Nemzeti Köznevelési Törvény  

állapítja meg. 

 

 Az óvodavezető felelős: 

- az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, 

- a takarékos gazdálkodásért, 

- a pedagógiai munkáért, 

- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, 

- a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megszervezéséért, 

- a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

- a középtávú pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, 

a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 

- a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 

ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adatszolgáltatásának végrehajtásáért, 

- a munka- és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírások betartásáért, 

- az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért elvárható takarékosság mellett, 

- a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, 

- jogszabályok által vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért 

- gyakorolja a munkáltatói jogkört 

- dönt az óvoda működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amellett jogszabály vagy 

Kollektív szerződés (Közalkalmazotti Szabályzat) nem utal más hatáskörébe 

- a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét a jogszabályban előirt egyeztetési kötelezettség megtartásával, 

gyakorolja.  

- képviseli az intézményt 

 

Az intézményvezető jogkörére, felelősségére vonatkozó egyéb feltételeket külön jogszabály, 

valamint a fenntartó határozza meg. 

 

Intézményvezető kiemelt feladatai: 

 

- Nevelőmunka vezetése, irányítása és ellenőrzése 
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-     Belső kontroll rendszer működtetése, amelyek meghatározását jogszabály előírja: 

     Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezése, rendszerének kialakítása 

      A részletes folyamatszabályozás megtalálható  a Belső ellenőrzési szabályzatban. 

-   A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai 

tevékenységgel összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési 

feladatokat. 

A szakmai ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az 

intézményi éves munkaterv melléklete. 

- a nevelő testület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése, és 

ellenőrzése 

- a minőségfejlesztési rendszer kiépítése, működtetése, 

- a vezetői feladatokat ellátók, illetve a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

teljesítmény értékelése, 

- az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi-

gazdasági feladatokat az együttműködési megállapodásban rögzített munkamegosztás 

szerinti közreműködés, 

- együttműködés biztosítása a közalkalmazottak érdekképviseleti szervekkel, a szülők 

képviselőivel 

- a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy 

gyermekvédelmi ügyekben kit, és hol kereshetnek meg. 

- A gyermekbalesetekkel kapcsolatos tevékenységek irányítása, 

- A gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése 

- A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők 

igénylik, 

- A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, melyből a szülőre 

fizetési kötelezettség hárul. 

- az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által 

meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább harminc nappal. 

- Igazgatási feladatok ellátása: az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes 

jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda 

székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 

- A tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, 

jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

- A szülők értesítése az óvodai nyári zárásról, nevelés nélküli munkanapokról, felvétellel, 

átvétellel kapcsolatos döntésekről, igazolatlan mulasztásról, nyilvántartásból való 

törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. 

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: 
- Teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, 

- Kötelezettség vállalás, 

- A fenntartó előtti képviselet 

 

Közvetlenül irányítja a vezető helyetteseket ( az általános helyettest és a vezető helyettest), a 

gazdasági ügyintézőt, az étkezési ügyintézőt, és a kisegítő alkalmazottakat. 

 

Az óvoda magasabb vezető beosztású  közalkalmazottja: az intézmény vezetője 
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Intézmény vezető beosztású közalkalmazottai a 138/1992. (X.8.) Korm.Rendelet 5. 

Paragrafus (1) bekezdése, valamint az intézményvezető kinevezése (megbízása) alapján: az 

intézményvezető általános helyettese, és az intézményvezető helyettes. 

 

Az intézményvezető a vezetői megbízást a nevelő testületi véleményezési jogkör 

megtartásával adja. 

 

 

2. A vezető beosztású közalkalmazottak feladat- és hatásköre, valamint egyéni 

felelőssége: 

 

Az általános óvodavezető-helyettes vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen 

irányítása mellett végzi. 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben- el nem halasztható ügyek 

intézésével- ellátja az óvodavezető helyettesítését. 

Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti a vezetőt, kivételt képez a 

gazdasági döntéseket igénylő döntések. A tartós távollétnek minősül az egy hónapot 

meghaladó távollét. 

A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. 

Közvetlenül irányítja a dajkák munkáját. 

-A dolgozók jelenléti ív vezetésének ellenőrzésére, (hiányzások egyezőségének vizsgálatára a 

hiányzásjelentés adataival, valamint a szabadságok kiírásának és nyilvántartásának 

ellenőrzésére) 

 

Közreműködik 

 a házi továbbképzések megszervezésében, 

 az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek megszervezésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában, 

 a telephellyel való együttműködésben, az információk továbbításában, 

 a szülői munkaközösség működésének segítésében, 

 a helyettesítési beosztás, az ügyeleti rend elkészítésében 

 A szabadságolás megszervezésében, nyilvántartásában. 

 Részt vesz az ellenőrzési feladatok ellátásában 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

 

 

Az óvodavezető helyettes:  

A vezető irányítása mellett szervezi a telephely óvoda munkáját. 

Ellátja mindazokat a feladatokat a telephely óvodában, melyek a vezető helyettes feladatai. 

A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított pedagógiai tevékenység 

irányításában. 

Közvetlenül irányítja a dajkák munkáját. 

-A dolgozók jelenléti ív vezetésének ellenőrzésére, (hiányzások egyezőségének vizsgálatára a 

hiányzásjelentés adataival, valamint a szabadságok kiírásának és nyilvántartásának 

ellenőrzésére) 

 

Közreműködik 
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 a házi továbbképzések megszervezésében, 

 az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek megszervezésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában, 

 a székhellyel való együttműködésben, az információk továbbításában, 

 a szülői munkaközösség működésének segítésében, 

 a helyettesítési beosztás, az ügyeleti rend elkészítésében 

 A szabadságolás megszervezésében, nyilvántartásában. 

 Részt vesz az ellenőrzési feladatok ellátásában 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

 

 

A vezetők közötti együttműködés 

- közvetlen, az előforduló ügyektől függően azonnali megbeszélés, 

- minden hét meghatározott napján tartott vezetői megbeszélés 

 

3. A vezetők helyettesítési rendje 

 

a./ Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az  intézményvezető általános helyettese 

helyettesíti. 

 

b./ Az intézményvezető általános helyettest akadályoztatása esetén az intézményvezető 

helyettes beosztású munkatársa helyettesit. Az intézményvezető, valamint az intézményvezető 

általános helyettese, illetve az intézményvezető helyettes egyidejű távolléte esetén a 

helyettesítés az intézményvezető által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás 

hiányában az intézményvezetőt a szakmai munkaközösség vezetője, távolléte esetén a 

legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre kinevezett szakvizsgázott 

óvodapedagógus helyettesíti. 

c./ Az ügyeleti időben a vezetői helyettesítésében közreműködnek a munkarend szerint  ez 

időben munkát végző óvodapedagógusok. Az intézkedés jogköre az intézmény működésével, 

a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed 

ki. 

A vezető/vezetők helyettesítésére vonatkozó szabályok: 

 A helyettesítők csak halaszthatatlan ügyben, az óvoda zökkenőmentes működésének 

érdekében járhatnak el. 

 Intézkedésük során kötelesek betartani a vonatkozó jogszabályokat, valamint az óvoda 

szabályzataiba foglalt rendelkezéseket, továbbá tekintettel lenni az óvoda 

partnerközpontú szemléletére. 

 Intézkedésükről feljegyzést kötelesek készíteni, melyet a vezető munkába állását 

követően tájékoztatás céljából haladéktalanul átadnak. 

Az alkalmazottak közötti helyettesítés rendje: 

Az alkalmazottak egymás közötti helyettesítésének részletes rendjét a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

4. A székhely és a telephely közötti kapcsolattartás  
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A kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelői értekezleteken, illetve rendkívüli 

nevelői értekezleten, és rendszeresen (három hetenként) szervezett információs napokon 

történik. 

 

 

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 

- a nevelési program és módosítása elfogadására, 

- Az SZMSZ, valamint módosítása elfogadására, 

- A nevelési év előkészítése és a munkaterv elfogadására, 

- Az óvoda éves értékelése, egyéb átfogó elemzések, beszámolók elfogadására 

- A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztására, 

- A házirend elfogadására, 

- Az ötéves pedagógus továbbképzési terv elfogadására, 

- Az óvodavezető pályáztatásához készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítására,  

- A nevelőtestület véleményének kikérése a vezető helyettesi megbízása előtt. 

- A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik 

évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés 

megadására 

- jogszabályban meghatározott esetekben.  

 

 

Rendkívüli nevelői értekezletet kell tartani: 

- az óvodavezető összehívására, 

- a nevelőtestület egyharmadának kérésére,  

- az (óvodaszék) a szülői szervezetek kezdeményezésére, ha azt a nevelőtestület elfogadta. 

Az alkalmazotti értekezlet biztosítja a pedagógusok és a segítő alkalmazottak és kisegítő 

dolgozók együttműködését. 

 

Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

- az intézmény belső életét megváltoztató fenntartói döntések előzetes véleményezésére 

(megszűnés, átszervezés, névváltoztatás, vezetői megbízatás), 

- az óvoda minőségirányítási program elfogadására. 

Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag a székhelyet, vagy a telephelyet érinti, külön is 

tarthatnak alkalmazotti, illetve nevelői értekezletet. 

A dajkák munkaértekezletét az óvodavezető tudomásával az általános helyettes, illetve a 

székhely óvoda vezető helyettese hívhatja össze. 

A nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletet, a vezetői pályázattal kapcsolatos értekezleten 

kívül az óvodavezető hívhatja össze. 

A telephelyen történő rendkívüli eseményt az óvodavezetőnek haladéktalanul jelenteni kell 

telefonon. A szülőket érintő információk átadásáért az óvodavezető és az általános helyettes 

felelős. 

 

5. A gyermekek közössége 

 

A nagyjából azonos életkorú gyermekek egy gyermekcsoportot alkotnak, melynek létszáma 

törvényileg szabályozott: maximum 25 fő. Ettől eltérni a 2m2/gyermek figyelembe vételével 
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csak a fenntartó, illetve az Oktatási Hivatal engedélyével lehet. Maximális csoportlétszám 

túllépés engedélyeztetéséért az óvodavezető a felelős.  

Lehetőség van vegyes életkorú csoportok kialakítására is, amennyiben azt az óvoda érdeke 

megkívánja, továbbá ha a nevelőtestület kezdeményezi. Az óvodában 9 gyermek csoport 

működik. 

 

6. A szülői szervezet/óvodaszék 

 

A szülők az óvodában a közoktatási törvényben meghatározott jogaik és kötelességeik 

teljesítésének érdekében szülői szervezetet illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői 

szervezet működése rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt, melyet a szülői szervezet szervezeti és 

működési szabályzatban tesz közzé. 

 

A szülői szervezettel való kapcsolattartás 

A szülők képviselőjével az óvodavezető tart kapcsolatot. Ezt a hatáskört indokolt esetben 

átruházhatja az óvodavezető-helyettesre. Évente minimum egyszer kerül összehívásra, ahol 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői 

szervezet véleményét és javaslatát. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezet 

véleményének (egyetértésének) kikérése jogszabály alapján kötelező, az óvodavezető az 

írásos előterjesztést a döntést megelőző 15 nappal korábban adja át a szülői szervezet 

vezetőjének. A szülői szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon 

napirendi pontjaihoz, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 

Az óvodavezetőnek biztosítania kell, hogy a szülői szervezet: 

- az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év rendjére 

vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 munkanap 

rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; 

- véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének 

és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 munkanapot kell biztosítani; 

- véleményezhesse a szülőket érintő anyagi kiadásokkal járó elképzeléseket; 

- véleményt nyilváníthasson az óvoda átszervezését illetően. 

A szülői szervezet köteles vélemény nyilvánítási jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 

További véleményezési és egyetértési jogot nem ad az intézmény a szülői szervezetnek. 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen a vélemény 

nyilvánítási jogával,  
 

A szülői szervezet vezetőjének feladata 
 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy: 

- a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló 

időn belül gyakorolja, 

- megadja a hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges 

tájékoztatást az érintett szerveknek. 

 

A kapcsolattartás formái 
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A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a 

következők: 

- szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői 

szervezet vezetőjével,  

- közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében az intézményvezető, 

 - munkatervek egymás részére történő megküldése, 

 - értekezletek, ülések, 

 - szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 

 - a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,  

- írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó 

ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,  

- azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  

- a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  

- a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

 

A szülői szervezet tisztségviselői 

 

A szülői szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői szervezet 

működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet nyilvánosságra hoz. 

 

 A vezetők és az óvodaszék, az intézményi tanács, valamint az óvodai 

szülői szervezetet (közösség) közötti kapcsolattartás formája 
 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az óvodaszék, az 

intézményi tanács, valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás 

rendjét. 
 

Az intézményben az alábbi szervezetek működhetnek: 

 óvodaszék, 

 intézményi tanács 

 óvodai szülői szervezet, közösség. 
 

 

A vezetők és az óvodaszék közötti kapcsolattartás 
 

A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az óvodaszékkel való együttműködés. 
 

Az együttműködés, és a kapcsolattartás során tájékoztatási kötelezettsége van (amennyiben az 

intézményben óvodaszék alakul) 

- az intézményvezetőnek, valamint 

- az óvodaszék vezetőjének. 
 

Az intézményvezető feladata 
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Az intézményvezető feladata az óvodaszék jogainak gyakorlásához szükséges: 

- információs bázis megadása,  

- az óvodaszék működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. 
 

Az információ bázis megadása alatt kell érteni valamennyi nyilvános, az intézmény 

működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott 

dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani 

azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek az óvodaszék jogainak /pl.: véleményezési, 

javaslattevő/ gyakorlásához szükségesek), 
 

A tárgyi feltételek biztosításának kötelezettsége azt jelenti, hogy az intézményvezető köteles 

az óvodaszék működéséhez az óvodán belül megfelelő helyiséget biztosítani a szükséges 

berendezési tárgyakkal. (Az intézmény költségvetésén keresztül a fenntartónak kell biztosítani 

az óvodaszék működéséhez szükséges kiadások fedezetét.) 
 

Az óvodaszék feladata 
 

Az óvodaszék feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda más belső szabályzataiban 

megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: 

- segítse az intézmény hatékony működését,  

- támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. 
 

 

Az óvodaszék saját hatáskörben dönt működési rendjéről.  

Az óvodaszék – kapcsolattartás szempontjából - kiemelt feladata, hogy: 

a) gyakorolja a javaslattételi jogát, 

b) éljen a véleményezési jogával, 

c) döntsön mindazokban az ügyekben, melyeket jogszabályok számára megállapítanak, 

illetve melyeket az intézmény a számára belső szabályzatban számára átenged, többek 

között működésének rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 

d) szükség esetén kezdeményezze a nevelőtestület összehívását. 

A szülői szervezetet a jogszabályokban meghatározott véleményezési jogokon túl a szervezeti 

és működési szabályzat  további jogokkal nem ruházza fel. 

 

A kapcsolattartás formái 

 

Az óvodaszék és a vezetők kapcsolattartási formái: 

 - szóbeli személyes megbeszélés,  

 - munkatervek egymás részére történő megküldése, 

 - értekezletek, ülések, 

 - óvodaszék képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 

 - a nevelőtestület képviselőjének meghívása az óvodaszék ülésére,  

- írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve az óvodaszék jogkörébe tartozó ügyekről 

egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,  

- azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve az óvodaszék 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  

- az óvodaszék nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  
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- az óvodaszék által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

 

Az óvodaszék tisztségviselői 

 

Az óvodaszék aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket az óvodaszék szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza, melyet az óvodaszék köteles nyilvánosságra hozni. 

 

 A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az óvodában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a gyermekek, a 

nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi 

gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi 

tanács hozható létre. 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli: 

- az intézményvezetőt, valamint 

- az intézményi tanács elnökét. 

 

Az intézményvezető feladata 

 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézményi tanácsnak félévenként egy alkalommal 

beszámoljon az intézmény működéséről,  

 

Az intézményi tanács feladata 

 

Az intézményi tanács feladata, hogy: 

- az intézményvezető beszámolója alapján megfogalmazza álláspontját az intézmény 

működésével kapcsolatban, 

- a fenntartónak eljuttassa az előbbi álláspontot. 

 

A nevelőtestület által az intézményi tanácsra ruházott döntési jogosítványok: 

a) jelen SZMSZ alapján nincs átruházott jogkör. 

b) eseti, a nevelőtestület egyedi döntése alapján átruházott jogkörök. 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy az intézményi tanács számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat melyek szükségesek: 

- a nevelőtestület által átruházott jogok gyakorlásához,  

- a véleménynyilvánítási jogok gyakorlásához. 

 

Az intézményi tanács elnökének feladata, hogy: 

- a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló 

időn belül gyakorolja, 

- megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a 

szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek. 

 

A kapcsolattartás formái 

 

A kapcsolattartási formái jellemzően a következők: 
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- szóbeli személyes megbeszélés, 

 - értekezletek, ülések, 

- írásbeli tájékoztatók,  

- a véleményezési jog gyakorlásához a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a 

munkaterv, a köznevelési szerződés tervezet átadása az intézményi tanácsnak, 

- az intézményi tanács nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett 

személyeknek. 

 

Az intézményi tanács tisztségviselői 

 

Az intézményi tanács aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségét az intézményi tanács 

köteles nyilvánosságra hozni. 

 

 

A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre. 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli 

- az intézményvezetőt, valamint 

- a szülői szervezet vezetőjét. 

 

Az intézményvezető felelőssége, feladata 

 

Az intézményvezető felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy: 

- amennyiben a szülői szervezet kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet,  

- tájékoztassa a szülői szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet, és a 

szülői szervezet véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása esetén 

meghívja a szülői szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az 

értekezleten,  

- a szülői szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi 

dokumentumban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az 

intézményvezető számára rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum 

rendelkezésre bocsátása, illetve tájékoztatás megadása,  

- a szülői szervezet működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési feladatok),  

- a szülői szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség, 

eszközök). 

Az intézményben működő szervezetek a kapcsolatot egymással a saját maguk által 

meghatározott szabályok szerint tartják. 

          A szülők szóbeli tájékoztatása 

           Az intézmény a közoktatási törvénynek megfelelően a gyermekekről a nevelési év során 

folyamatos szóbeli tájékoztatást ad. Ez lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

           Szülői értekezletek rendje: 



Zuglói Napraforgó Óvoda 034546 

Budapest, 1145. Újvidék s. 3-5. Emma utca 16-18. 

 

 40 

– Tanévnyitó szülői értekezlet 

– Beiskolázási szülői értekezlet 

– Tanévzáró szülői értekezlet 

           Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az óvónő és a szülői szervezet 

képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

           Fogadóórák rendje: Az óvoda házirendjében szabályozott. 

A szülők írásbeli tájékoztatása 

A csoportok saját üzenő táblával rendelkeznek, melyen tájékoztatják a szülőket az óvónők, 

vezető, logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus és gyermekvédelmi felelős személyéről 

és fogadóórájáról. Ezen kívül ez a tábla szolgál az aktuális információk közlésére is. 

A bejáratnál elhelyezett központi faliújságokon mindenki számára érdekes és aktuális 

ismeretterjesztő információkat teszünk közzé. (színház, kiállítás, sport esemény…), valamint 

az óvoda honlapján tájékoztatunk. 

 

7. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 

  

Az óvoda alapdokumentumai 

– Helyi Pedagógiai Program  

– Szervezeti és Működési Szabályzat 

– Házirend 

 

Az intézményi dokumentumok tartalmát és elérhetőségét a nevelési évet nyitó szülői 

értekezleten részletesen ismerteti az óvodavezető. A Házirend egy példányát beiratkozáskor 

minden szülő kézhez kapja.  

A szülők az óvodavezetőtől, helyettesétől és a csoportos óvónőktől is kérhetnek szóbeli 

tájékoztatást az év során bármikor, egyeztetett időpontban. 

A dokumentumok egy példánya a vezetői irodában, egy példánya a nevelőtestületi szobában, 

és egy példánya a központi szülői faliújságon kerül elhelyezésre. Ezen kívül a Helyi 

pedagógiai program rövidített változata minden csoport faliújságján kifüggesztésre kerül. 

Az óvoda eredményességét, személyi feltételeit, induló gyermekcsoportjait bemutató különös 

közzétételi listát az óvoda vezetője készíti el. Felülvizsgálata, módosítása nevelési évenként 

kötelező: az éves intézményi munkaterv elfogadását követő 10 munkanapon belül, továbbá 

nevelési év közben történő, a lista adattartalmát érintő változás esetén, a változást követő 10 

munkanapon belül. Az adatok frissítéséért az óvodavezető felel. A különös közzétételi lista 

nyomtatott formában a központi faliújságon kerül kihelyezésre. 

Az intézményi alapdokumentumok és a különös közzétételi lista az óvoda honlapján is 

elérhető. A honlap karbantartásáért, frissítéséért az óvodavezető felel. 

 

VI. 

 

Az óvoda külső kapcsolatrendszere 

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében, és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart 

fenn más intézményekkel, cégekkel. 

Az óvodavezető kapcsolatot tart a fenntartóval, annak észrevételeit, javaslatait szükség szerint 

alkalmazza. 

A közeli iskolákkal. 
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A kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az óvoda pedagógusai. 

A kapcsolattartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítésével. 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum. 

Gyakoriság: a látogatás nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési 

évenként az első félévet követően, szakmai fórum évente minimum egy alkalommal. 

 

 Az óvodához legközelebb lévő bölcsődéből átkerülő gyermekek biztosítja. A kapcsolattartó: 

az óvoda vezetője és az óvoda pedagógusai. 

A kapcsolattartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde-óvoda 

átmenet megkönnyítésével. 

 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, kiállítások szervezése. 

Gyakoriság: látogatás nevelési évenként az óvodai jelentkezés előtt.. 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval, Családsegítő 

Szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. Veszélyeztetettség megléte 

esetén kezdeményezi, hogy az óvodavezető értesítse a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

 

 Az intézményvezető kapcsolatot tart fenn az egészségügyi szolgáltatóval, a járvány és 

fertőzés esetén az egészségügyi szolgáltató által meghatározott intézkedéseket végrehajtatja. 

(fertőtlenítés, védőoltás elősegítése, stb.) az intézményvezetőnek a fertőző megbetegedések 

során (törvényileg meghatározott betegségeknél) jelentési kötelezettsége van. 
 

Az óvoda orvosával, védőnőjével, a fogászati rendelővel. 

A kapcsolattartó: az óvoda vezetője. 

A feladatellátásra szóló megállapodást az Önkormányzat jogosult megkötni. 

A kapcsolattartalma: a gyermekek egészségügyi ellátása, iskolába menő gyermekek körében 

az általános belgyógyászati vizsgálaton túl szemészeti és hallásvizsgálat. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre. 

Gyakoriság: nevelési évenként 1 alkalommal orvosi vizsgálat, hetente védőnői jelenlét, egy 

alkalommal fogászati szűrés.  

Orvosi beavatkozás - kezelés -  csak is a szülő előzetes értesítése és beleegyezése után 

történhet. Kivétel a baleseti elsősegélynyújtás. 

Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében a munkába állás 

előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő beutalás az óvodavezető 

kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté. 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, és a Főv. Ped. 

Szakszolgálattal,  Benedek EGYMI-vel. 

A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve egyeztetést követően a pszichológus, logopédus. 

A kapcsolattartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, 

szülői értekezleten való részvétel. 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a  pszichológus, logopédus 

és óvónők jelzése alapján szükség szerint.  

Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámhatósággal Kapcsolattartó: 

óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 
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A kapcsolattartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: Az intézmény segítséget kér a Gyermekjóléti 

Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez 

indokolt.  

a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése - ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja, amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti 

Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen 

intézkedést tegyen,  

esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, 

szülők tájékoztatása révén (a Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését. 

 

Gyakoriság: nevelési évenként minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint. 

Kapcsolat a Zuglói pedagógiai csoporttal Gyakoriság: nevelési évenként a meghirdetett 

időpontokban és gyakorisággal, illetve nevelési évenként 1 alkalommal szaktanácsadói 

látogatás. 

Fenntartónkkal és a Polgármesteri Hivatallal 

Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, gazdasági ügyintéző 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak 

való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete. A kapcsolattartás területei 

különösen: 

 Az óvoda átszervezése, megszüntetése, tevékenységi körének módosítása, 

 Az óvoda nevével kapcsolatos eljárás alkalmazása, 

 Az óvoda pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége, 

 Az óvoda belső szabályzó dokumentumainak jóváhagyása, 

 Az óvoda működésének törvényességi ellenőrzése, 

 A magasabb vezető teljesítményértékelése, 

 Az óvodában folyó szakmai munka ellenőrzése közoktatási szakértő 

bevonásával. 

A kapcsolattartás formája: kerületi vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi 

ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, beszámoló 

írásban.  

Gyermek programokat ajánló kulturális intézményekkel 

A kapcsolattartó: az óvodavezetője, illetve egyeztetést követően a kulturális felelős. 

A kapcsolattartalma: színvonalas gyermek műsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményen belül, és intézményen kívüli kulturális programok 

látogatása a gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé. 

Gyakorisága: nevelési évenként minimum 3 alkalommal, a szülői szervezet véleményének 

kikérésével. 

A Zuglói Sportközpont és sportegyesületekkel 

A kapcsolattartó: az óvoda vezetője 

A kapcsolattartalma: az ovis gyermekek életkorának megfelelő mozgás és sport lehetőségek 

kihasználása. A kapcsolat formája: mozgás és sporttal kapcsolatos szabadidős tevékenységek 

ajánlása a szülőknek, valamint intézményen belül és intézményen kívül részvétel a 

gyermekekkel a programokon. 
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Gyakoriság: nevelési évenként 2 alkalommal, a programok indítása előtt, majd a programok 

befejezését követően.  

A helyi kisebbségi önkormányzatokkal nincs kapcsolat.  

 

VII. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

 A pedagógiai munka ellenőrzése: az éves munkatervben részletesen meghatározottak 

az ellenőrzési területek, az alkalmazható módszerek, a gyakoriság, és a felelősök köre 

és a konkrét ütemezés található. 

 Az ellenőrzés lehet tervszerű, ütemezett, valamint probléma feltárására, megoldására 

irányuló bejelentés nélküli, alkalomszerű. 

 Az ellenőrzés a szervezet hierarchikus felépítésének megfelelően, megosztottan 

történik. Az óvodavezető jogosult az intézmény teljes körű működését, valamint 

minden alkalmazottját ellenőrizni. Ezen belül elsődleges feladata az óvoda szakmai 

feladatainak ellenőrzése a pedagógusok, és a fejlesztőpedagógus munkájának 

vonatkozásában. Az ellenőrzésbe bevonhatja az óvodavezető-helyettesét és a szakmai 

munkaközösség vezetőjét. 

Az óvodavezető-helyettesek hatásköre a dajkák munkájának ellenőrzése, ami magába 

foglalja a gyermekek közti gondozási, és egyéb feladatok ellátásának szakmai 

vonatkozását. 

 Az ellenőrzésről írásos feljegyzést, vagy értékelőlapot kell készíteni, melyben az 

ellenőrzést végző rögzíti tapasztalatait, valamint dátummal, aláírásával hitelesíti.  

 Az ellenőrzésről készült feljegyzés vagy értékelőlap érdemi megállapításait az 

ellenőrzöttel ismertetni kell. Lehetőséget kell adni véleménynyilvánításra, az eltérő 

vélemények megbeszélésére.   

 Az ellenőrzés, fejlesztési javaslattal zárul, melynek elfogadását az ellenőrzést végző, 

és az ellenőrzött is aláírásával igazol. 

 A pályakezdő pedagógus (gyakornok) alkalmazása esetén, a minősítési eljárásra 

történő szakmai felkészítést mentor kijelölésével az óvodavezető biztosítja, majd a 

KIR rendszerben lehetőséget teremt a minősítő vizsgára való jelentkezésre. 

 

 

 

VIII. 

Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek 

 

 

1. Az intézmény nevelőtestülete és jogkörei 

 

a./ a nevelőtestület – a nevelési intézmény pedagógusainak közössége. Nevelési kérdésekben 

az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a 

nevelési intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a 

nevelési munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. 
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b./ A nevelőtestület a nevelési kérdésekben a nevelési intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályban meghatározott 

kérdésekben döntési, egyébként pedig egyetértési, véleményezési, javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. 

A nevelőtestület döntési jogköre 

 A nevelési program elfogadása; 

 Az SZMSZ és a házirend elfogadása; 

 Az  óvodában vezetői feladatot ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

teljesítményértékelésének szempontjai, valamint az értékelés rendjét illetően, továbbá a 

módszereinek meghatározásában; 

 A nevelési év munkatervének elfogadása; 

 Átfogó értékelések és beszámolók elfogadása; 

 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása; 

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

 A nevelési program valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának 

megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról; 

 Jogszabályban meghatározott más ügyek. 

Véleményezési és javaslattevő jogköre  

 Az intézményvezetői programok szakmai véleményezése; 

 Szakmai anyagok véleményezése; 

 Az óvodáról készült publikációk véleményezése. 

A nevelő testület véleményezési jogát átruházza a Közalkalmazotti Tanácsra. Az átruházott 

jogok gyakorlásáról értekezleten köteles a KAT vezetője tájékoztatást adni az alkalmazotti 

közösségnek. 

Az átruházott jogkör: 

- a nevelési intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásának megtervezése 

- nevelési intézmény beruházása és fejlesztési terveinek megállapítása 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe 

tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására 

vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Az intézmény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ (1) bekezdésének figyelembe 

vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek 

átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezéseket. 

 

A nevelőtestület döntései és határozatai 

           A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai 
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közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi 

értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti. A 

jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai 

közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény irattárába kerülnek, határozati formában. 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladatok átruházása: 

 Az óvodai felvételi eljárás vonatkozásában, amennyiben a jelentkező gyermekek 

száma meghaladja a férőhelyek számát, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság tesz 

javaslatot a felvételre. 

A feladatok ellátásáról a megbízott beszámolási kötelezettséggel tartozik a 

nevelőtestületnek (a megbízott személyek megnevezése az éves intézményi munkaterv 

feladat-ellátási/felelősi fejezetében kerül rögzítésre). 

- Az éves intézményi átfogó beszámolót az óvodavezető készíti elő és a nevelőtestület 

fogadja el. 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 

 - pedagógiai program elfogadása, 

 - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

         - házirend elfogadása, 
 

A nevelőtestület értekezletei 

 

           A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében minimum négy értekezletet tart a nevelési év 

során. Ezt az intézményi éves munkaterv rögzíti.  

 Tanévnyitó nevelési értekezlet 

 Őszi nevelői 

 Tanévzáró nevelői értekezlet 

A nevelőtestületi értekezletek tartalmas, nyugodt megtartása érdekében egy nevelési évben 

maximum 5 nevelésnélküli munkanap igénybe vehető, a szülői szervezet egyetértésével, 

megfelelő tájékoztatásával, valamint az arra igényt tartó gyermekek elhelyezésével a 

társóvodában. 

 

A nevelőtestület döntései, határozatai: 

 

A nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez a nevelőtestület tagjai kétharmadának 

jelenléte szükséges. 

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályban meghatározottak kivételével nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

 

 

Szakmai munkaközösségek 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni: 
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a./ A nevelési intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. A szakmai 

munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési intézményben 

folyó nevelési munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéshez. A szakmai munkaközösség 

meghatározza működésének rendjét, elfogadja munkatervét. 

b./ Szakmai munkaközösség vezetőjét az óvodavezető bízza meg a szakmai munkaközösség 

kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. 

 

A szakmai munkaközösségek feladat- és hatásköre 

 

Előkészíti a döntéseket: 

- a nevelőtestület által átruházott kérdésekben véleményez, (az egyes pedagógusok külön 

megbízásainak elosztása, a vezető helyettesi megbízás, illetve visszavonása kérdésében) 

Az átruházott kérdések gyakorlását követően, tájékoztatást kell tartani értekezlet formájában a 

nevelőtestület felé. 

- a továbbképzési program összeállításában. 

Véleményezi a szakterületén belül: 

- a nevelési intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, 

- a foglalkozás és pedagógiai programot, 

- az óvodai nevelést segítő eszközök kiválasztását. 

 

Szakmai munkaközösség vezető jogai és feladatai: 

 

- A munkaközösség elé terjeszti elfogadásra az intézmény pedagógiai programja, és a 

munkaterve alapján összeállított éves munkaközösségi tervet. 

- irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, 

- szakmai és módszertani értekezleteket hív össze 

- képviseli a munkaközösséget az intézményvezető irányában és az intézményen kívül 

- bemutató foglalkozásokat szervez, segíti a szakirodalom felhasználását 

- összefoglaló elemzést, értékelést és beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény 

szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről. 

A szakmai munkaközösség célja: Növelni és emelni a nevelési eredményeket, fokozni a 

pedagógiai munka minőségét. A szakmai munkaközösség az ágazatot érintő aktuális kérdések 

és az eredményesség figyelembe vételével saját maga dönt a munkaközösségi keretben 

történő nevelési terület és téma feldolgozásában. 
 

Szakmai munkaközösség hozható létre: 

 az óvoda nevelési célkitűzése célszerű, szakszerű és hatékony megvalósítására, 

 a nevelési feladatok, gyermeki tevékenységek értelmezésére és korszerűsítésére, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása,  

 a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő feladatok ellátása,  

 a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját 

szolgáló feladatok szakszerű ellátásának segítésére. 

 

A szakmai munkaközösség feladatai különösen: 

 

 szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó 

nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez, 
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 részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, 

A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor 

is részt vehet, ha nem szerepel az Országos szakértői névjegyzékben. 

 gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről, ennek 

érdekében: irányítja, segíti és ellenőrzi az óvoda szakmai és módszertani tevékenységét; 

ajánlásokat készít pl. játékeszközök beszerzésére; segíti a pályakezdő pedagógus tervező 

és gyakorlati munkáját; tájékoztatja és szervezi a továbbképzésekről, önképzési 

lehetőségekről a pedagógusokat; egyedi kérésre hospitál és konzultál. 

 

További feladatai: 

 A munkaközösség éves tervének kidolgozása az intézmény helyi nevelési programja és 

éves intézményi munkaterve alapján. 

 A munkaközösség munkájának koordinálása, a tervezett feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése, visszacsatoló tájékoztatás az eredményekről, esetleges problémákról 

félévenként a munkaközösség és az óvodavezető felé, évente beszámol a 

nevelőtestületnek. 

 A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok nevelőtestületi konszenzuson 

történő megírása, sikeres pályázat esetén annak lebonyolítása és elszámolása. 

 Az óvoda szakmai segítése módszertani értekezletetek és bemutató napok, társóvodákkal 

történő hospitálás szervezésével. 

 Az újonnan megjelenő szakirodalom figyelemmel kísérése, felhasználása és ajánlása. 

 A munkaközösségi tagok jutalmazására és kitüntetésére javaslattétel. 

 

A szakmai munkaközösség vezetőjét az óvodavezető bízza meg a nevelőtestület javaslatára 

határozott időre. Megbízatása többször meghosszabbítható. Feladatait munkaköri leírás 

alapján végzi. Megbízásának elvei az óvodában:  

– az óvodában eltöltött legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszony, 

– legalább 3 éves kiemelkedő szakmai tevékenység, 

– a nevelőtestület általi elfogadottság, elismertség, 

- a szakmai munkaközösségek együttműködését, 

- a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét, 

- a szakmai munkaközösségek részvételét pedagógusok munkájának segítésében. 

 

 

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje 

 

- a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az intézményvezető 

irányítja, gondoskodik a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz 

szükséges kapcsolatok fenntartásáról; 

- a szakmai munkaközösségek a kapcsolattartási rendjükről a saját szervezeti és 

működési szabályzatukban rendelkeznek. 

 

A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed: 

 

- a közvetlen szakmai segítségnyújtásra, 

- a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére, 

- a szakmai tapasztalatcserére,  
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- a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,  

- a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló tanárok óráinak/foglalkozásainak 

látogatására, 

- a szakmai munkaközösséghez tartozó pedagógusok óráinak/foglalkozásainak 

látogatására, a fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen 

szakmai segítség nyújtására. 

- a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység 

hatékonyságának vizsgálatára. 

A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az 

éves munkatervében is meghatározhatja. 

Az intézményben - a köznevelési törvény 71. § (1) bekezdése alapján - maximum 10 szakmai 

munkaközösség működhet. 

Az intézményben aktuálisan működő szakmai munkaközösségek listáját és a 

munkaközösségek vezetőit melléklet tartalmazza. 

 

 Belső kontroll rendszer:  

 

mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja. 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 

intézmény vezetője a felelős. (A részletes folyamatszabályozás megtalálható a Belső 

ellenőrzési szabályzatban.) 

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 

- szakmai tevékenységgel összefüggő és 

- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

A szakmai ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az intézményi 

éves munkaterv melléklete. 

 

 

IX. 

 

Ünnepek rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

 

1. Az óvoda hagyományainak ápolása, fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az intézmény minden munkatársának joga és kötelessége. 

 

2. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

3. Az intézmény ünnepélyei, amikor a gyermekek műsorral szerepelnek: 

 

- Karácsony 

- Anyák napja 

- Évzáró - óvodások búcsúztatása 
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Az Anyák napja és az évzáró nyilvános, ezekre az ünnepélyekre a szülők és vendégeik is 

meghívást kapnak. 

 

4. A gyermekélet hagyományos ünnepei az intézményben:  
 

 Szüreti mulatság, melyet közös kirándulás, szüretelés élménye előz meg. 

 Mikulás 

 Karácsony, betlehemezés, advent, karácsonyi játszóház 

 Farsang - regölés, kiszehajtás 

 Március 15. 

 Húsvét - locsolkodás 

 Emma napi vigasságok - egy hétig tartó események - kézműves tevékenységek 

 Gyermeknap 

  

Megünneplését az éves munkaterv tartalmazza. 

A csoportokon belül megemlékezést tartanak a gyermekek születésnapjáról. 

Népi hagyományok ápolása körében történik a jeles napokhoz kapcsolódó szokások 

megismertetése, népi kézműves technikákkal való megismertetés. 

Tanulmányi kirándulások, séták, színházlátogatások, sportnapok szervezése a munkaterv 

szerint történik. 

X. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

 

1. Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó 

önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján az óvodába 

járó orvos és védőnő látja el. 

 

2. Az óvoda orvosa évenként egy alkalommal minden gyermeket megvizsgál. A védőnő 

hetenként egyszer látogatja az óvodát. 

 

3. Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 

 

- biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, 

- gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és 

- szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 

4.  Az egészségügyi ellátás engedélyezéséről írásos nyilatkozat kell a szülő részéről. 

 

5. A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal 

belgyógyászati, fogorvosi és szemészeti szűrővizsgálat történik. 

 

1. A betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevinni nem szabad. A napközben 

megbetegedett gyermeket el kell különíteni, majd gondoskodni kell a szülők mielőbbi 

értesítéséről. Szükség esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni. 
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XI. 

 

Az intézményi óvó-védő előírások, rendkívüli esemény rendelkezései 
 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje 

 

Teendőinket meghatározza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolodó jogszabályok, valamint az Önkormányzat 

Eslyegyenlőségi Terve. Ennek felelősségteljes ellátásáért az óvodavezető felel, munkáját 

megosztva az erre a célra megbízott gyermekvédelmi felelőssel együtt. Elérhetősége a 

csoportok faliújságján és a központi faliújságon megtekinthető. 

Célunk: A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az intézmény 

lehetőségeihez mérten. Esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyerekek számára. 

Az óvónők feladatai: 

 Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokultúrális családi hátterének 

megismerése. 

 Szükség szerint környezettanulmány végzése. 

 Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztett helyzet jelzése a gyermekvédelmi 

felelősnek. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált 

fejlesztése. 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele. 

 Anyagi gondokkal küzdő családok támogatására az óvodavezető tájékoztatása térítési díj 

csökkentése érdekében, illetve az alapítvány kuratóriumi elnökének tájékoztatása, 

alapítványi támogatás megítélése céljából.  

 Felterjesztés segélyre. 

 Nyilvántartás vezetése. 

 Az óvodavezető tájékoztatása. 

Az óvodavezető feladatai 

 Kapcsolattartás a jegyzővel, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

nyilvántartásának vonatkozásában. 

 A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős 

megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése nevelőtestületi szinten, továbbképzések 

támogatása a speciális nevelési feladat szakszerű ellátása végett. 

 Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

 A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása. 

 Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. 

 Étkezési kedvezmények meghatározása, a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati 

rendeletnek megfelelően. Ezek dokumentálása. 

 

A hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítésének formái: 

 Tájékoztatás az igénybe vehető segélyekről. 

 Kedvezményes étkezési díj biztosítása: 

 A törvényi rendelkezéseknek megfelelően normatív állami támogatás, 
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 Az önkormányzat tandíj és térítési díj rendeletének megfelelően az igazolt 

jövedelem alapján. 

 Az óvoda Alapítványának támogatásával az egyébként önköltséges szolgáltatás 

finanszírozása a kisgyermek részére. 

 A szülők által ajándékozásra behozott gyermekruhák elajándékozása a rászoruló 

családoknak. 
 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

A gyermekbalesetek megelőzéséért elsődlegesen az óvoda vezetője felelős. Feladata a 

gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek irányítása, különösen: 

 Az óvoda épületének, udvarának, felszereléseinek és eszközeinek (csoportszobák, 

belső termek, tornaszoba, zsibongó, valamint az udvar, az udvaron felszerelt játék és 

sportszerek) vonatkozásában a veszélyforrások feltárása, a kerületi balesetvédelmi 

szakember bevonásával. Feltárt, balesetet okozható helyzet, vagy hiba esetén 

jegyzőkönyv felvétele, és azonnali intézkedés kérése a fenntartó illetékes 

képviselőjétől. A veszélyforrást jelentő felszerelés, eszköz eltávolítása, illetve ha ez 

nem lehetséges, akkor biztonságos elkerítése, továbbá egyéb, a gyermekek biztonságát 

szolgáló, az adott helyzethez igazodó célszerű intézkedés megtétele. 

 Az óvoda területén karbantartási, felújítási, építési munkák engedélyezése, a 

munkálatok ideje alatt a gyermekek biztonságos óvodai életének megszervezése, 

valamint az ezzel kapcsolatosan a szülők tájékoztatása. 

 Az alkalmazottak tevékenységének ellenőrzése a gyermekek között használt veszélyes 

felszerelések és eszközök tekintetében. 

 A balesetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálására, 

dokumentálására, és nyilvántartására egy fő pedagógus megbízása. 

A pedagógus feladata és kötelessége: 

 Saját gyermekcsoportjában a felszerelések és eszközök épségének folyamatos 

ellenőrzése, az észlelt veszélyforrás jelzése az óvoda vezetőjének, valamint segítség 

kérése a veszély elhárítása érdekében. 

 Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata során tapasztalt veszélyhelyzetekről az 

óvodavezető tájékoztatása további intézkedés végett. 

 Az óvodai nevelési év elején, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás előtt 

a védő-óvó előírások ismertetése a gyermekekkel: 

 az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások, 

 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

 a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

kell ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. 

A dajkák feladat és kötelessége: 

 A veszélyforrást jelentő konyha és mosoda zárása amennyiben nem tartózkodnak ott, 

 A konyhából kivitt eszközök biztonságos szállításáról való gondoskodás (forró étel, 

tortavágó kés…) 

 A konyhában a HACCP rendszer alkalmazása kötelező! 

 

A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 
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 A gyermekbalesettel kapcsolatban az óvodának jelentési kötelezettsége van. Az előírt 

nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a 

kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell 

küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát 

az óvoda őrzi. Súlyos baleset esetén a fenntartót azonnal telefonon értesíteni kell. 

 A gyermekbalesetekről nyilvántartást kell vezetni, mely az előírás szerinti 

nyomtatványon történik. 

 A gyermekbaleseteket minden esetben ki kell vizsgálni. A vizsgálatban részt vesz az 

érintett pedagógus, az óvoda vezetője, a balesetvédelmi megbízott, továbbá részt vehet 

a szülői szervezet képviselője. A vizsgálat eredményéről tájékoztatni kell az 

érintetteket, és a fenntartót. A vizsgálat eredményének függvényében az óvodavezető 

kötelessége a hasonló balesetek megelőzését illetően az intézkedések megtétele. 

 A nem pedagógus alkalmazottak az óvodavezető utasításának megfelelően működnek 

közre a gyermekbaleseteket követő feladatokban. 
 

A nevelő-oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtése 

 

Nevelési időben szervezett óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok. 

Szülők tájékoztatása: A csoportok üzenő tábláján keresztül, mikor, hova, milyen közlekedési 

eszközzel, és költségvonzata. A szülő aláírásával adja beleegyezését a részvételbe. 

Intézményvezető tájékoztatása: Előzetesen szóban, majd a helyi formanyomtatvány 

kitöltésével, és a kísérők aláírásával hitelesített formában, a külső foglalkozás megkezdése 

előtt minimum egy nappal. 

Az óvodán kívüli foglalkozás csak abban az esetben tekinthető engedélyezettnek, ha a 

nyomtatványt az intézményvezető ellenjegyezte. 

Nevelési időben szervezhető foglalkozások 

 Helyszíni foglalkozás 

 Kirándulás, séta, 

 Színház, múzeum, kiállítás, mozi látogatás, 

 Sport programok, 

 Kulturális programok, 

 Bölcsőde, iskolalátogatás. 

A pedagógusok kötelessége: A foglalkozásokhoz annyi kísérő pedagógust, dajkát, vagy szülőt 

kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges. 

Gyermeklétszámnak megfelelően 10 gyermekenként minimum 1-1 fő. 

A gyermekekkel - életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően - ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a foglalkozással együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát. Gondoskodni kell az 

elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 

Az ismertetés tényét a fent említett helyi formanyomtatványon dokumentálni kell. 

 

Nevelési időn túli, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok 

 

Kezdeményezése: A gyermekek, szülők, pedagógusok igényei, szükségletei szerint 

szervezhetők a nevelési időn túli foglalkozások. Az intézményvezető felé kezdeményezője 

lehet: szülői szervezet, szakmai munkaközösség, Közalkalmazotti Tanács képviselője. 
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Részvétel: A nevelési időn túli foglalkozások hirdetmény formájában jelennek meg. A 

jelentkezés, a szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Jelentkezni írásban lehet, a szülő 

aláírásával. Lehetséges formái: 

 Hétvégi közös családi kirándulás, egyéb program pedagógus vezetésével 

 Erdei, illetve nyári táborozás pedagógus felügyelettel 

 

Tájékoztatási kötelezettség az intézményvezetője felé: A programfelelős pedagógus 

köteles indulás előtt tájékoztatni az intézményvezetőt a szervezett program: 

 Helyszínéről, 

 Időpontjáról, az utazás, szállás, étkezés körülményeiről, 

 A résztvevők létszámáról, nevéről, 

 A felügyelő pedagógusok nevéről, számáról, 

 Elérhetőségről (cím, telefon), 

 Indulás, érkezés időpontjáról, az útvonal megjelöléséről.  

 

A közalkalmazottak munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

 Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló 

dolgozhat. 

 Az óvoda területén tilos dohányozni! 

 Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos! 

 A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 

használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény 

egyéb feladatainak ellátását.  

 Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda 

helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának 

és időpontjának megjelölésével. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy 

köteles: 

 A közös tulajdont védeni, 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 

 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

 Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

 A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani, 

 Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz 

kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a 

gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható 

politikai célú tevékenység nem folytatható. 

 

Rendkívüli esemény 

 

           Az óvodában előforduló rendkívüli eseményt az azonnal jelenteni kell óvodavezetőnek, és a 

fenntartónak. Az, aki érzékeli a rendkívüli eseményt, köteles mindent megtenni az esetleges 

veszélyhelyzet elhárítása érdekében. Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az 



Zuglói Napraforgó Óvoda 034546 

Budapest, 1145. Újvidék s. 3-5. Emma utca 16-18. 

 

 54 

árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon 

akadályozó, nehezítő körülmény.  

Bombariadó esetén azonnal értesítendő az óvodavezető vagy helyettese, illetve a bentlakó 

házfelügyelő. Telefonon azonnal értesítendő a BRFK a központi 107 számon. Felelőse a 

gondnok.  

A legrövidebb időn belül az épületet mindenkinek el kell hagynia. A menekülés útvonala 

megegyezik a tűzriadó útvonalával: menekülés az udvar felé, majd a kerti teherkapun ki az 

utcára. Onnan az Újvidék téri Iskolába, ahol befogadják a gyermekeket.  

Ezen idő alatt a gondnok az épület előtt az utcán várja a tűzszerészeket. Az óvodavezető 

telefonon értesíti az Önkormányzatot a rendkívüli eseményről és a bombariadóról. 

A székhelyen és a telephelyen az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 

hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 

megbízott személy dönt. Az óvodavezető a szomszédos iskolával dolgoz ki együttműködést a 

gyermekek bombariadó esetén történő ideiglenes elhelyezéséről. 

 

 

 

Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az 

óvoda Katasztrófavédelmi prevenciós terve, tűzvédelmi, illetve munkavédelmi szabályzata 

részletezi. 

 

A intézményvezető feladatai 
 

 Meghatározza a katasztrófa- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és 

végrehajtási rendjét, irányítja és ellenőrzi a felkészülési és védekezési időszakra 

meghatározott feladatok végrehajtását. 

 Közreműködik a Katasztrófavédelmi Törvény 17§d) és 20.§ (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatok végrehajtásában. 

 Elősegíti az intézmény dolgozóinak és gyermekeinek felkészítését, kiképzését. 

 Az előre prognosztizálható veszélyhelyzetek felmérése. 

 Együttműködik az illetékes katasztrófa-elhárítási szervekkel. 

 A kárelhárítás során használható anyagi lelőhelyek, eszközbeszerzési lehetőségek 

kijelölése. 

 A gyermekek ideiglenes elhelyezésére igénybe vehető helyiségek kijelölése. 

 A szükséges egészségügyi ellátás megszervezése. 

 A híradás biztosítása. 

 

A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések 

 
Rendkívüli esemény megnevezése Intézkedések 

Tűz A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján: 

 1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 
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 1.2. A tűzoltóság értesítése 

 1.3. A tűzoltás megkezdése 

 1.4. Az egyes értékek mentése 

 1.5. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének 

megszervezése a szülők értesítésével 

 1.6. A fenntartó értesítése 

Árvíz 1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Érték mentés 

Földrengés 1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Érték mentés 

Bombariadó 1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 

 1.2. Az illetékes hatóságok értesítése 

 1.3. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének 

megszervezése a szülők értesítésével 

 1.4. A fenntartó értesítése 

Egyéb veszélyes helyzet 1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése 

 

A polgárvédelmi felelős feladatai 
 

 Együttműködik az intézményvezetővel a katasztrófa- és polgári védelmi tevékenység 

szervezeti és végrehajtási rendjének kidolgozásában. 

 Koordinálja és ellenőrzi a felkészülési és védekezési időszakra meghatározott 

feladatok végrehajtásait. 

 A katasztrófavédelmi oktatás tematikáját elkészíti, ami alapján elvégzi az 

óvodapedagógusok és a gyermekek oktatását. 

 Szervezi és lebonyolítja az intézmény épületei kiürítésének évenkénti gyakoroltatását. 

 A Katasztrófavédelmi Törvény 21.§-ban meghatározott adatszolgáltatáshoz 

szükséges adatokat nyilvántartja. 

 Együttműködik az illetékes katasztrófa-elhárítási szervekkel. 

 

Az óvoda dolgozóinak feladatai 
 

 Az intézményvezető által elrendelt oktatáson részt vesznek. 

 Vészhelyzet vagy gyakorlat esetén követik az intézményvezető, intézményvezető-

helyettes utasításait. 

 Az emberi élet mentése, elsősegélynyújtás, a közvetlen veszélynek kitett személyek 

riasztása, kimentése. 

 A vészhelyzetet kiváltó ok megszüntetése (amennyiben lehetőség van rá). 
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 Az anyagi javak mentése, további károk megelőzése. 

 Illetéktelen személyek távoltartása, eltávolítása. 

 A kiérkező szervek, hatóságok tájékoztatása, eligazítása, segítése. 

 A vezetői utasítások teljesítése. 

 Az óvodapedagógus megszervezi és megtartja a gyermekek katasztrófavédelmi 

oktatáson való részvételét. Vészhelyzet esetén ellenőrizze a gyermekek létszámát. 

 

XII. 

 

A létesítmények és helyiségek használati rendje 

 

1. Az intézmény székhelyének helyiségei: 2 átadó, 4 foglalkoztató, 2 mosdó, tornaszoba, 

folyosó, tálaló konyha, mosókonyha, gazdasági iroda, vezetői iroda,  orvosi szoba- 

elkülönítő, felnőtt mosdó, 2 felnőtt öltöző, kazánház. 

Tagintézmény helyiségei: belépő, aula, 5 foglalkoztató, 4 mosdó, 2 átadó, vezető-

helyettesi iroda, 3 felnőtt mosdó 2 felnőtt öltöző, 2 tálalókonyha, 1 raktár, mosókonyha, 

tornaszoba, torna szertár, orvosi szoba-elkülönítő, pince, kazánház. 

 

2. Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

3. A helyiségek használatának rendjét a házirend tartalmazza. 

 

4. A szülők kérése alapján az intézmény helyiségeiben szervezett tanfolyamokhoz a nevelési 

időn kívül a kijelölt csoportszobák állnak rendelkezésre. Ezek a foglalkozások úgy 

szervezhetők, hogy a szülő előzetesen nyilatkozatban közli, hogy a gyermek felügyeletét a 

foglalkozás idejére a foglalkozást végző személyre bízza. A foglalkozást tartó felel a 

gyermekek biztonságáért, a csoportszoba használatáért. 

 

5. A hivatalos ügyintézés a gazdasági ügyintéző, illetőleg az óvodavető helyiségében 

történik. 

 

6. Az Óvodában különböző nyomdai termékek (újságok, szórólapok, üzleti reklámtermékek 

stb) terjesztése tilos. Kivételt képez Budapest Zugló Önkormányzatának hivatalos lapja a 

Zuglói Lapok. Az óvodában csak a napi élettel kapcsolatos információk kirakása 

engedélyezett. 

 

7. A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások: az intézmény egész területén 

dohányozni szigorúan tilos. 

 

8. Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja. A kapu 9 óráig nyitva 

van, ezt követően 15 óráig zárva kell tartani. A csengetésre a beosztás szerinti dajka nyit 

kaput, aki a külső látogatót az óvodába kíséri. 

 

9. Az ételszállítás a konyhához tartozó külön bejáraton a megállapodás szerinti időben 

történik. A konyhában csak a konyhai személyzet tartózkodhat. 

 

10. Az intézmény minden munkatársa felelős. 
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- az intézményi tulajdon védelméért, a felszerelések épségének megőrzéséért, 

- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- az energiával, a neveléshez szükséges anyagokkal való ésszerű takarékoskodásért 

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi  szabályok betartásáért. 

 

11. A vezetékes telefonok használata kizárólag hivatalos céllal történhet. Rendkívüli estben a 

vezető engedélyével, lehet ettől eltérni. 

A hivatali mobiltelefonok csak kizárólag hivatalos beszélgetések lebonyolítására 

használhatóak. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése és benntartózkodási rendje 

 

 Azok, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel - a gyermekeket 

kísérő szülők kivételével- óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 

óvodában. Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket 

az óvodavezetőnek jelenti be. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt 

egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek 

részére az óvodavezető engedélyezi, kivételes és indokolt esetben. 

 
 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása 

 

 

1. A pedagógiai programról való tájékoztatás szabályai 

 

Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82. § -át az alábbiak szerint 

szabályozza a tájékoztatás szabályait: 

 

A pedagógiai program nyilvánossága 

 

A pedagógiai program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a pedagógiai programot 

szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy pedagógiai 

program: 

a) papír alapú példányai közül: 

- egy példánya a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, 

- egy példánya a nevelők részére átadásra kerüljön, akik a szülők részére a szülői 

értekezletek alkalmával biztosítja a pedagógiai programba való betekintést,  

b) elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény honlapján. 

 

A pedagógia program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- hirdetőtáblán történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására 

kijelölt dolgozó felelős. 
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A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás 

 

A szülők tájékoztatása a pedagógiai programról 

A kiscsoportos gyermekek szülei számára tartott első szülői értekezlet alkalmával az 

óvodavezető vagy az általa megbízott személy átfogó tájékoztatást nyújt a pedagógiai 

program tartalmáról. Az óvodával később jogviszonyt létesítő gyerekek szüleinek az 

óvodavezető vagy az általa megbízott személy előre egyeztetett időpontban ad tájékoztatást az 

óvoda pedagógiai programjáról, mely az óvoda honlapján folyamatosan, a csoportszobákban 

az óvoda nyitva tartása alatt megtekinthető. 

A tájékoztatás kérhető szóban és írásban.  

A tájékoztatást: 

- lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi, 

- legkésőbb a feltett kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a kérdés 

összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő 

határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a szülő jogát, jogos 

érdekét sértené.) 

 

A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A 

tájékoztatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát. 

 

2. A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a házirenddel kapcsolatos tájékoztatás 

rendjét.  

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend nyilvános.  

A házirend: 

a) papír alapú példányai közül: 

- egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek,  

- egy példánya a központi hirdetőtáblán ki kell függeszteni, 

b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. 

A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- hirdetőtáblán történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására 

kijelölt dolgozó felelős. 

 

A házirenddel összefüggő tájékoztatás 

Az óvodapedagógusok a nevelési év elején ismertetik a házirendet: 

- a gyermekekkel,  

- szülői értekezleten a szülőkkel. 

A házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell 

azzal, hogy meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető 

el (hol, hogyan került nyilvánosságra hozásra). 
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3. A jelen SZMSZ nyilvánossága 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a jelen SZMSZ-el összefüggő 

nyilvánosságra hozatali szabályokat 

Az SZMSZ nyilvános.  

Az SZMSZ: 

a) papír alapú példánya a vezetői irodában megtalálható, megtekinthető 

b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. 

 Általános rendelkezések 

Az óvoda épületét fel kell lobogózni. A nemzeti lobogó rendszeres karbantartásáról az óvoda 

gondnoka köteles gondoskodni. A lobogó megrongálódását, eltűnését az óvodavezetőnek 

szóban jelenteni kell, és írásban feljegyzést készíteni. 

Az óvoda nyitását és zárását a dajkák végzi. Az óvoda homlokzatán és udvarát szegélyező 

kerítésén reklámtábla elhelyezése tilos! Az óvoda épületében az óvodavezető adhat engedélyt 

a gyermekeknek és szülőknek szóló egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális 

tevékenységgel, oktatással kapcsolatos reklámok elhelyezésére. 

 

Záradék 

 

A szervezeti és működési szabályzat érvényessége: kihirdetésétől kezdve határozatlan időre 

szól, visszavonásig érvényes. 

Felülvizsgálata: kétévente, valamint az SZMSZ-t érintő jogszabályváltozást követően, a 

jogszabályban meghatározott határidőig kötelező. Felelős: óvodavezető 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület, és az alkalmazotti 

tanács elnöke, írásos előterjesztés formájában. A módosítást indokolhatja: jogszabályváltozás, 

fenntartó által meghatározott feladat változás, érdekegyeztető fórum javaslata. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. január 2. 

 

Az SZMSZ –t: 

Készítette:   

 

       Gellén Orsolya 

        Óvodavezető 

 
A Közalkalmazotti Tanács a Zuglói Napraforgó Óvoda SzMSz-ének elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános 

véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott 

meg.” 

A szülői képviselet, a Zuglói Napraforgó Óvoda (intézmény) SzMSz-ének elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok 

nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a 

gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, 
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a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.” 

 Alapító okirat 

 Szervezeti ábra, engedélyezett létszám 

 Adatkezelési szabályzat 

 FEUVE 

 Kockázatkezelés Szabályzata 

 Költségvetési ellenőrzés című melléklet: 

     Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

     Az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó részletes előírások 

     Az ellenőrzési nyomvonal 

 Különös közzétételi lista  

-    A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének eljárásrendje 

 Dolgozók munkaköri leírása 

 Etikai kódex 
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