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Bevezető 
 

Az óvoda – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – az alapító okiratában foglaltakat e 

Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdése alapján e szabályzat 

határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket. 

A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a nevelőtestület jogosult. 
A jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban véleménynyilvánítási jog 
gyakorlása biztosított volt:  

- az intézményi közalkalmazotti tanácsnak, 

            - az óvodai szülői közösségnek. 
 

Törvények 
 

   363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogram (hatályos 2013 09.01- től.) 
  44/2007. (XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 
3. § A közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi felkészítése a külön 
jogszabályban meghatározott pedagógus-továbbképzés keretében is történhet a beiskolázási tervnek 
megfelelően 
  54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzatról 
  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
  1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 
  277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet  
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 22/ 2013. (III. 23.) módosítása 
 1999. évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről  
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Rákosmenti Hétszínvirág 
Óvoda Budapest, 1174 Kép u. 21. SZMSZ 2020 5/80  
 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról, 368/2011 (XII.31.) államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról  370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről  
 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának, valamint a 308/ 2004. (XI. 13.) Korm. 
rendelet az európai zászló és az európai lobogó használatának szabályairól  
 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  
 2012. évi I. törvény 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  
 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről  
 1993. évi CXIII. 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 
  2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
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I. rész 
 

 

Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb 
– az óvoda költségvetési szervként való működéséből fakadó –  

szabályozások 
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1. Az intézmény adatai 
 

Létrehozásáról szóló jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény tartalmi követelményeinek megfelelően. 

 

Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Ön-

kormányzata Képviselő-testületének 431/2009. (VIII.27.) Kt. határozata 

 

Az alapító okirat kelte: 2020. április 16. 

 

Az alapító okirat száma: OM 034637 – AO 2020/04/16 

 

Az alapítás időpontja: 2001. július 01. 

 

Azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolása, amelyek tekintetében a költségvetési 
szerv alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol: 

 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út 165. 
 

 

2. Az intézmény neve: 
 

Rákosmenti Napsugár Óvoda 
 

 

3. Az intézmény székhelye és telephelye: 
 

Az intézmény székhelye: 

 

1173 Budapest – Rákoskeresztúr, Földműves utca 2/b. 

 

Az intézmény telephelye: 

 

1174 Budapest, Bulyovszky utca 10. 
 

 

4. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata 
/Az alapító okirat szerint/ 

 

Óvodai nevelés, ellátás 
 

 

5. A működési köre 
/Az alapító okirat szerint/ 

 

Budapest Főváros XVII. kerülete 
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6. Ellátandó alaptevékenységek 
 

6.1. Az ellátandó alaptevékenységek leírása az alapító okirat szerint 

 

Meghatározó alaptevékenység szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 

 

Az óvodai nevelés sajátossága:  
A székhelyen a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint mozgásszervi fogyatékos sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
A telephelyen a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
 
Az óvodában a nevelés a köznevelési törvény és a végrehajtásra kiadott jogszabályi rendelkezéssel 
kiadott óvodai nevelés országos alapprogramját figyelembe véve elkészített és jóváhagyott helyi 
pedagógiai program, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezeti és 
működési szabályzata szerint folyik.  
Az intézmény szakmai és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik más közoktatási 
intézményekkel. 

 

6.2. Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 
 
 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 
 

Kormányzati funkciószám, funkció megnevezése: 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 

091120              Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai 
 

feladatai 
 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 
 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 
 

 

6.3. Szakágazati besorolása: 
 

- száma: 851020 

- megnevezése: Óvodai nevelés 

 

6.4. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 

 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  
- 3/2015. I. 28. Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet.  
- 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

módosítása. 
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7. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

7.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

 

7.1.1. A kinevezésre és a kinevezés visszavonására jogosult: Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete   

 

7.1.2. A megbízás időtartama: Határozott idejű, 5 évre szól 

 
7.1.3 A megbízás módja: Nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően 

 

7.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján 

 

7.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítés és működése: A költségvetési szerv szervezeti 

felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kap- 

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

 

 

8. A köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezések 
 

8.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

 

8.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 

 

8.1.2. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 
 

8.2. A köznevelési intézmény 

 
8.2.1. típusa: Óvoda 
 
8.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés 
 

8.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdasági feladatokat Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal – 1173 Budapest, Pesti út 165. - 
látja el. 
 

A intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási feladatainak 
ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala - 
1173 Budapest, Pesti út 165. 
 

Az önállóan működő és gazdálkodó szerv, illetve az önállóan működő költségvetési szervként 

működő intézmény között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről megállapodás 

rendelkezik: az 50/2012. (II.23.) Kt. Határozat 5. pontjának mellékleteként elfogadott 

szabályzat szerint. 
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8.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek létszám a köznevelési 
intézmény  
 
székhelyén: Földműves utca 2/b - 180 fő 
telephelyén: Bulyovszky utca 10 – 90 fő 

 

8.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
  

Ingatlan címe: 
Ingatlan 
helyrajzi 
száma: 

Vagyon feletti rendelkezés 
joga vagy a vagyon 
használati joga: 
 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 1173 Budapest, Földműves utca 
2/b 

125614/2 -Korlátozott, kiterjed: a 
Rákosmenti Napsugár 
Óvoda eszközeinek tartós és 
eseti – helyiségeinek 
maximum egy évig történő 
bérbeadására, 
 
- a Rákosmenti Napsugár 
Óvoda rendeltetésszerű 
működése során 
elhasználódott, illetőleg 
feleslegessé vált tárgyi 
eszközök – kivéve ingatlan – 
értékesítése. 

óvoda 

2 1174 Budapest, Bulyovszky utca 
10. 

134103 

 

9. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
 

9.1. Foglalkozási jogviszonyok 

 
Az intézményben foglalkoztatottak 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról és a 2011. évi CXC. törvény hatálya alá 

tartoznak. 

 

9.2. A munkáltatói jogok 
 

Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZ-

ben, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja. 

 

A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok:  
- az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a kö-
vetkező jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszünteté-

se,  
- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek (vezető 
helyettesek) véleményének előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi 

szerződéskötésről, túlmunka elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem 

rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről,  
- az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő szemé-
lyekkel 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. 
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10. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások 

 

Az intézmény, nevelési funkciót tölt be. 

 

Az óvodai csoportok száma: 9 csoport (6+3) 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszáma: 270 fő (180+90) 
 

 

11. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelke-

zési jogosultság /Az alapító okirat szerint Köznevelési tv. 21. § (3) / 
 

Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az 

óvoda működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik meg. 
Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési jogo-
sultságait az alapító okirat tartalmazza. 
 
 

12. Az intézmény megszüntetése 
 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult 
megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

Köznevelési tv. 21. § (8) - A köznevelési intézményt törölni kell a nyilvántartásból, 
ha a) az intézmény fenntartója az intézmény megszüntetéséről határozott 

 

13. 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. 

 

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

szervezeti egységek, telephelyek megnevezése 
 

Szervezeti felépítés: 

Központi intézmény (székhely) Intézményegységek neve és címe Engedélyezett 

neve és címe létszámkeret 
 

Rákosmenti Napsugár Óvoda   

Székhely 

 
Telephely 

  

1173 Budapest, Földműves u.2/b. 1174 Budapest, Bulyovszky u.10.  

180 fő 90 fő 270 fő 

 

Az intézmény szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a 

következő: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint 
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A lehetséges 

szervezeti 

szintek (1) 

A szervezeti szintek megfelelő 

lehetséges vezetői beosztások (2) 

A konkrét vezetői beosztások 

megnevezése (3) 

1. Legfelsőbb vezetői szint   

2. Magasabb vezetői szint intézményvezető Tubolyné Szabó Kinga 
   

3. Vezetői szint intézményvezető-helyettes Jandáné Komár Katalin 
dr.Szabadkainé Hír Rozália 

 

4. Középvezetői szint munkaközösség vezetők Harasztosi Beáta Ilona 
 minőségirányítási összekötő  

ÖTM vezető 
Tábori Katalin 

Király Tiborné 

Raffay Mónika 
 
 

Az óvoda működési rendszere: 

 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, 2 fő helyettes közreműködésével. A szervezeti 
egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében.  
 

Az egységek koordinált működését: 

 

- az intézményvezető irányító tevékenysége, valamint 

- a helyettes vezetők és a középvezetők feladatellátása biztosítja. 

 

A szakmai együttműködést a vezetést segítő munkaközösségek, valamint az egyéb nevelői 

értekezletek is segítik. 
A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az 
egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is.  
A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó 
előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 

 

14.1. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök 

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és hatásköröket 2. sz. melléklet, a részletes 

munkaköri leírás mintákat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 

14.2. Az intézményi helyettesítés rendje 

 

Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban sze-
repeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. 
A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen felettesé-

nek, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell 

gondoskodnia. 
 

Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején 
gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről.  
A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében 
végzett tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező. 

A helyettesítés rendjét a jelen SZMSZ 2. részre tartalmazza a vezető munkakörökre, míg más 
munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A munkáltatói jogok gyakorlása:  
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- Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb 
munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja.  
- Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető 

gyakorolja. Az intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban 

rendelkezhet egyes munkáltatói jogainak más személy részére történő átruházásáról. 
 
15. A vezető helyettes azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési szerv 

képviselőjeként járhat el 

 

A vezető helyettes azon jogosítványait, melyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként 
járhat el, jelen SZMSZ 2. része tartalmazza - a vezetők és a szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás részben. 
 
 

16. Iratkezelés 

 

Az iratkezelés rendjének helyi szabályai – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általá-

nos 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 kerül-
nek megállapításra. 

 

16.1. Az iratkezelés szervezeti rendje 

 

A szervnél az iratkezelés – a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfele-
lően központilag történik.  
Az iktatást: - az óvodatitkár – munkaköri leírásban meghatározott feladatként – végzi. 
A központi iratkezelés során az intézményre vonatkozóan egy helyen, folyamatosan és egy 

iktatókönyvben történik. (Az iktatás történhet papír alapon és elektronikusan is.) 

 

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

és hatáskörök – 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

16.3. Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető 

 

Az iratkezelés felügyeletét az intézményvezető látja el.  
Az intézményvezető tartós – 3 napot meghaladó – távolléte esetén az iratkezelés felügyeleté-

nek a 16.2. pontban meghatározott jogköreit az intézményvezető-helyettes gyakorolja. 

 

16.4. Az intézménybe érkezett küldemény felbontására jogosult személyek 

 

Az intézménybe érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – a következő sze-
mélyek 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 e 
küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá. 

 

16.5. Kiadmányozás 

 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként, a kiadmányozási joggal ren-

delkező személy írhat alá. 
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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. 

Intézményvezető-helyettes 

 

 

Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZ-ben 

meghatározott esetekben történhet más személy által. 

SZMSZ-ben meghatározott személy: 

intézményvezetőhelyettes 

Meghatározott esetekben.  
 
 

16.6. Iratkölcsönzés az irattárból 

 

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 kikölcsönözhet.  

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

intézményvezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot. 
 
 

17. A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 63. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a 

pedagógusok részére biztosított informatikai eszközöket.  
A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra: 

- számítógép, laptop 

- projektor 

- számítógépes programok 

- nyomtató, fénymásoló  
Az eszközöket közösen használják, de igény szerint személyre szólóan is igényelhetik pl. 
notebook. 
 

18. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

/2007. CLII. törvény 4. § / 

 

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

figyelembevételével az intézménynél közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettsége a következő: 

Munkakör 

megnevezése 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségség oka 

3. § 3. § 3. § 3. § 

(2) b) (1) c) (1) d) (1) e)  

Magasabb vezető (intézményvezető)  x x x 

Intézményvezető helyettes x x   

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 2 évenként, június 30. 
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II. rész 
 

 

A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok 
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1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje, az al-

kalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 

rendje 

 

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

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

a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül a 

gyermekek, az alkalmazottak és a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendjét. 

 

1.1. Általános szabályok 

 

Az óvodai nevelési év helyi rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

 

Az óvodai nevelési év helyi rendjében meg kell határozni: 

- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- a szünetek időtartamát, 

- az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját. 

 

Az óvoda: 

- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig,  
- a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülő-
ket tájékoztatni kell. 

 

A tájékoztatás kiírás formájában hirdetőtáblán és a www.napsugar-ovoda.hu honlapon törté-
nik. 

 

1.2. A gyermekek fogadásának, az intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény szorgalmi időben – nevelési napokon reggel 6 órától a foglalkozások, egyéb 

szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 18 óráig van nyitva. 

 

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására, a benntartózkodásra - 

előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt. 

 

A nyitva tartás rendjét bővebben a házirend tartalmazza. 

 

1.3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje  

 

Az alkalmazottak az intézményben: 

- a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve 

- az elrendelt túlmunka, valamint  
- az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára 

tartózkodhatnak az intézményben. 

 

Az alkalmazottak benntartózkodásának rendjétől eltérni csak az intézmény vezetőjének 

engedélyével lehet. 

 

 

 

 

http://www.napsugar-ovoda.hu/
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1.4. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői fe-

ladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intéz-
ményben való benntartózkodásának rendje a következő: 

 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodásának 

 rendje 

intézményvezető változó (általában 9-17 óráig) 

intézményvezető helyettes heti váltásban délelőtt és délután 
 

 

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 

 

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

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

alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, 
ezen belül a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét. 

 

2.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére 

kiterjed. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:  
- az esetlegesen előforduló hiányosságok mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő he-
lyes gyakorlat megteremtése,  
- a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

 

2.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

 

Ezek az alábbiak:  
- fogja át a pedagógiai munka egészét, 

- segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását,  
- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és 
értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény 
elérésére,  
- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,  
- a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a megfelelő 
pedagógiai módszer megtalálását,  
- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,  
- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehaj-
tását, megtartását,  
- hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 

2.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

- az óvodavezető, 

- az óvodavezető helyettese, helyettesei 
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- az intézményi minőségirányítási és ÖTM rendszer működtetésével megbízott személy, 

illetve személyek az ÖTM programban meghatározottak szerint,  
- külső szaktanácsadó kérése az illetékes POK–tól (Pedagógiai Oktatási Központtól) az 

óvodavezető felkérésére. 

 

A pedagógiai munka belső, valamely területére vonatkozó ellenőrzésére az intézmény vala-
mennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. Az intézményi normák (folyamatleírás, etika) 

követelményei leszabályozottak, mindenki számára kötelezően betartandók. 

 

2.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái a következők lehetnek:  
- szóbeli beszámoltatás, 

- írásbeli beszámoltatás, 

- értekezlet, 

- foglalkozás látogatása, 

- a dokumentációk nyomon követése, 

- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok, (a tanköteles korú gyermekek DIFER 

tesztjének, valamint a pedagógiai szakszolgálat iskolaérettségi vizsgálat 

eredményeinek elemzése (fejlesztési terv)),  
- a szülői elégedettség visszajelzés vizsgálata. 

 

2.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási és ÖTM program 

rendszerében 

 

Az óvoda, mint közoktatási intézmény rendelkezik ÖTM programmal.  
Az ÖTM program az intézmény minőségcéljai elérése érdekében meghatározza és rendszerbe 

foglalja az intézményi ellenőrzési folyamatokat, azon belül pedig kitér a szakmai (pedagógiai 

munka) ellenőrzésére, illetve részletezi az értékelési folyamatokat, melyek több esetben köz-

vetlenül kapcsolhatóak a pedagógiai munka színvonalához. 

 

Mivel az ÖTM program keretében meghatározott minőségcélok gyakran közvetlen összefüg-
gésben vannak a szakmai munkával, ezért a rendszer nagy hangsúlyt fektet a rendszer a 

pedagógiai munka értékelésére. 

 

Az értékelés során a pedagógiai munka ellenőrzésre kerül: 

- a dokumentumelemzés, a foglalkozás látogatás,  

- az interjúkérdések, a kérdőívek,  
- az intézményi elvárás pedagógusi, intézményvezetői és intézményi szintű teljesülése 

során is. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése megtörténik értelemszerűen a vezetők, valamint a nem 

vezető beosztású pedagógusok esetében akkor, mikor az egyéni, illetve csoportos teljesítmény 
követelményeik, minősítési szempontjaik szerinti értékelésük megtörténik (munkaterv sze-

rint). 

A pedagógusi, vezetői és intézményi elvárás rendszer, a központi önértékelési és 
tanfelügyeleti kézikönyv előírása szerint kidolgozott (lásd. ÖTM program), ahol a szakmai és 

a pedagógiai eredmények kerülnek értékelésre, melyek részei a pedagógiai munka 
ellenőrzésének. A részletes szakmai szempontokat a vonatkozó program tartalmazza. 
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2.6. A belső pedagógiai ellenőrzés részletes szabályozása 

 

A belső pedagógiai ellenőrzés részletes szabályozása érdekében az intézmény külön 
szabályzatot is elfogadhat. Az óvodapedagógus a számára előírt dokumentumokat vezeti, 
amit a vezetés rendszeresen ellenőriz. A belső ÖTM (pedagógus, vezető, intézmény) 

értékelésének koordinálását a csoport tagjai végzik.  
Az önértékelési csoport feladatai: 

 előkészítés, megtervezés, pedagógusok és partnerek tájékoztatása; 

 az intézményi dokumentumok folyamatos nyomon követése; 

 szükség esetén javaslattétel a módosításra; 

 az önértékelési program elkészítése; 

 a vezetői és intézményi önértékelés előkészítése; 

 pedagógus önértékelés lebonyolítása, a feladatok delegálása; 

 a bevont kollégák felkészítése; 

 az adatok, információk rögzítése az OH felületen. 

 

 

2.7. A pedagógiai munka külső ellenőrzési rendje 

 

Az emberi erőforrások minisztere 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási in-

tézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet (145-152§) módosítása értelmében a nevelési-oktatási intézményben le-
folytatható külső szakmai ellenőrzés célját, módszereit, területeit, valamint a pedagógus, in-

tézményvezető, intézmény ellenőrzés sajátos, általános szabályait szabályozza. Az iratkezelési 

szabályzatban rögzíteni szükséges a pedagógusminősítéssel és tanfelügyeleti látogatással 

kapcsolatos dokumentumok kezelését, valamint azok megőrzésével kapcsolatos szabályokat. 

(papíralapú és elektronikus dokumentumok tárolásával kapcsolatos szabályok). 

 

3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési intézménnyel 

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

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

alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, 

ezen belül a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 
a nevelési intézménnyel. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 

következők szerint történhet:  
- külön engedély és felügyelet nélkül, illetve 

- külön engedély és felügyelet mellett. 

 
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a 

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:  
- a gyermek érkezésekor (a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, 
valamint a kísérő távozására),  
- a gyermek távozásakor (a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a 

távozásra) szükséges. 

 
Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint 

tartanak ügyeletet. 

 

http://www.mzmsz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:2015-04-22-05-59-30&catid=1:aktualis&Itemid=7
http://www.mzmsz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:2015-04-22-05-59-30&catid=1:aktualis&Itemid=7
http://www.mzmsz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:2015-04-22-05-59-30&catid=1:aktualis&Itemid=7
http://www.mzmsz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:2015-04-22-05-59-30&catid=1:aktualis&Itemid=7
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Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor,  
- az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet stb.) tagjainak a 
tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor. 

 

 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 
- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intéz- 

           mény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint 

         - minden más személy. 
 
A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli en-

gedély és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

4. Az intézményegységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

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

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

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.)  
Kormányrendelet 13. § (5) bekezdés figyelembevételével a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában szabályozni köteles az intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét. 

 

 

4.1. A kapcsolattartás rendje 

 

A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények:  
- az intézménynek az intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot kell 

fenntartania,  
- az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni, hogy az egyes veze-

tői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva az intézményegységet, illetve annak 
dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti,  
- az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az in-
tézményegység is megfelelő hangsúlyt kapjon,  
- a tagintézmény vezetője köteles minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos 
eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé. Rendkívüli 

eseményt azonnal (telefonon) kell jelezni! 

 

4.2. A kapcsolattartás speciális területei 
 

Intézményegység szintű értekezletek, ülések 

 

A kapcsolattartás során figyelembe kell venni, hogy a döntésüktől függően  
- nevelőtestületi értekezletet, 

- szülői közösségi értekezletet tarthat. 

 

A vezető helyettes köteles az intézményvezetőt értesíteni az intézményegység szinten megtar-
tandó értekezletekről, ülésekről. 

 

Intézményi szintű értekezletek, ülések  
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Az intézményvezető minden döntést, tájékoztatást igénylő ügyben köteles előzőleg mérlegel-

ni, illetve a vezető helyettes véleményét kikérni abban, hogy adott döntés, tájékoztatás milyen 

szinten történjen meg először. 
 

 

4.3. A kapcsolattartás általános formái 
 

A kapcsolattartás formái: 

- személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

- telefonos egyeztetés, 

- írásos tájékoztatás, (e-mail, fax), 

- értekezlet, 

- a tagintézmény ellenőrzése stb. 

 

Az intézményvezető keddi napokon 9-17 óráig található a tagintézményben (változtatás joga 
fenntartva pl. értekezlet, egyéb teendők miatt). 

 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, a vezetők közötti 
feladatmegosztást és képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

rendjét az 5 sz. melléklet tartalmazza. 
 

 

5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a 

helyettesítés rendje 

 

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

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

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.) Kormányrendelet 13. § (5) bekezdés fi-

gyelembevételével a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intéz-

ményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére, 

valamint az ehhez kapcsolódó felelőségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.  

 

Az óvodavezető az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének 

akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

 

Ha egyértelművé válik, hogy  
- az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (betegsége, 
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intéz-

ményvezető-helyettesnek kell ellátnia,  
- az intézményvezető helyettese, a feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása 

(betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető 

helyettesi feladatokat a kijelölt személynek kell ellátnia. 

 

A vezető, az intézményvezető-helyettesekre, helyettesítésére vonatkozó további előírások:  
- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézke-

déseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes, tagintézményvezető he-

lyett,  
- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, ha-

laszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására felhatalmazást ka-
pott,  
- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzatai-
ban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 



21 
 

 
 

Az intézményvezető, illetve a vezetőhelyettesek, illetve akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje 

 

A vezető megnevezése, akit A helyettesítő megnevezése 

helyettesíteni kell (munkakör és név) 
  

Tubolyné Szabó Kinga intézményvezető Jandáné Komár Katalin intézményvezető 

 

helyettes, dr. Szabadkainé Hír Rozália 

intézményvezető helyettes 

Jandáné Komár Katalin intézményvezető általa megbízott személy 

helyettes  

dr. Szabadkainé Hír Rozália intézményvezető 
helyettes 

általa megbízott személy 

 

A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok 

 

A helyettesek a helyettesített személlyel megegyező felelősséggel tartoznak a helyettesítés 
keretében végzett feladatukért, tevékenységükért. Beszámolási kötelezettséggel tartoznak! 

 

6. A vezetők, a Közalkalmazotti Tanács, az óvodai szülői közösség, valamint az 

alapítvány 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, valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendjét. 
 

Az intézményben az alábbi szervezetek működnek: 

- közalkalmazotti tanács, 

- óvodai szülői közösség,  
- a Napsugár Óvoda Gyermekeiért Alapítvány és a Bulyovszky Utcai Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány 

 

6.1. A vezetők és a közalkalmazotti tanács közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az intézményben a nevelőtestület érdekeinek képviseletére közalkalmazotti tanács 

működik, tagjait az alkalmazotti közösség választja. 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli: 

- az intézményvezetőt, valamint a közalkalmazotti tanács elnökét. 

 

Az intézményvezető feladata 

 

Az intézményvezető feladata, hogy félévenként egy alkalommal beszámoljon az intézmény 
működéséről. 

 

A közalkalmazotti tanács feladata, hogy: 
 
- az intézményvezető beszámolója alapján megfogalmazza álláspontját az intézmény 

működésével kapcsolatban,  
- szükség esetén a fenntartónak eljuttassa az előbbi álláspontot. 
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A nevelőtestület által a közalkalmazotti tanácsra ruházott döntési jogosítványok: 

- jelen SZMSZ alapján átruházott jogkörök pl. véleményezések, javaslatok  
- eseti, a nevelőtestület egyedi döntése alapján átruházott jogkörök pl. szociális juttatá-
sok. 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a közalkalmazotti tanács számára biztosítsa 
azokat a dokumentumokat, információkat melyek szükségesek:  

- a nevelőtestület által átruházott jogok gyakorlásához,  
- a véleménynyilvánítási jogok gyakorlásához.  

 

A közalkalmazotti 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: 

- szóbeli személyes megbeszélés, 

- értekezletek, ülések, 

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

munkaterv,  
- a közalkalmazotti tanács nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett szemé-
lyeknek. 

 

A közalkalmazotti tanács tisztségviselői 

 

A közalkalmazotti tanács aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségét a közalkalmazotti ta-
nács köteles nyilvánosságra hozni. 

 

A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg:  
- a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása pl. a 

jóléti és szociális célú pénzeszközök körébe tartoznak a közalkalmazottak részére az 
illetményen, jutalmon felül adott juttatások,  
- illetve az intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében. 

 

Véleményezési joga van a következő esetekben: 

- a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezésénél, 

- a munkáltató belső szabályzatának tervezésénél, 

- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezésénél,   
- a korengedményes nyugdíjazásra és az egészségkárosodott, megváltozott munkaké-
pességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelésénél,  
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervezésénél,  
- a munkáltató munkarendjének kialakításánál és az éves szabadságolási terv elkészíté-

sénél. 
 

A közalkalmazotti tanácsot a vonatkozó jogszabályokkal összhangban megilleti a javaslattétel 

pl. a pedagógiai program, a neveléshez felhasznált anyagok, segédanyagok, a nevelés-oktatás 
fejlesztése tekintetében. 

 

6.2. A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje 
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Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intéz-

mény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői közösséget hozhatnak létre. 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli  
- az intézményvezetőt, valamint 

- a szülői közösség vezetőjét. 

 

Az intézményvezető felelőssége, feladata 

 

Az intézményvezető felel a szülői közösséggel való megfelelő együttműködésért. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy: 

- amennyiben a szülői közösség kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet,   
- tájékoztassa a szülői közösséget arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet, és a 

szülői közösség véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása esetén 

meghívja a szülői közösség képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az érte-

kezleten,  
- a szülői közösség számára jogszabályban, illetve más belső intézményi dokumentum-

ban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az intézményvezető számára 

rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum rendelkezésre bocsátása, illet-

ve tájékoztatás megadása,  
- a szülői közösség működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési feladatok),   
- a szülői közösség működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség, esz-
közök). 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői közösség számára biztosítsa azokat a do-
kumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői közösség élhessen:   

- a vélemény nyilvánítási jogával, 

- a javaslattételi jogával, 

- az egyéb jogával. 
 

A szülői közösség vezetőjének feladata 
 

A szülői közösség 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:  
- szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői 
közösség vezetőjével,  
- közreműködés az előterjesztések, illetve jogkörgyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében az intézményvezetőjével, 

- munkatervek egymás részére történő megküldése,  
- értekezletek, ülések pl. a szülői közösség képviselőjének meghívása a nevelőtestületi 
értekezletre, illetve a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői közösség ülésére,  
- írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői közösség jogkörébe tartozó 
ügyekről egymás, írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,  
- azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői közösség 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  
- a szülői közösség nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  
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- a szülői közösség által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

 

A szülői közösség tisztségviselői 

 

A szülői közösség aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői közösség működési 

szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet nyilvánosságra hoz.  
A szülői közösség véleményezési jogköre kiterjed: 

- a munkaterv mellékletét képező nevelési év rendjére, 

- az intézményben szervezett hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározására,  
- a fenntartó felé a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatvál-
tozásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntéseire,  
- az intézmény költségvetésének meghatározására és módosítására, 

- az intézmény vezetőjének megbízására és megbízatásának visszavonására. 

 

A szülői közösség egyetértési jogköre az alábbiakra terjed ki: 

- a pedagógiai programra, 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatra 

- a házirendre, 

- munkatervre. 

 

A szülői közösség évente egy alkalommal értékeli az intézményben folyó nevelőmunkát.  

 

6.3. A vezetők és az alapítvány közötti kapcsolattartás rendje 

 

Az intézményben az alábbi két alapítvány működik: 

 

- a Napsugár Óvoda Gyermekeiért 

- a Bulyovszky Utcai Óvoda Gyermekeiért 

 

Az intézményvezető feladata: félévenként egy alkalommal beszámoljon az intézmény 

működéséről. Az alapítvány számlájára befolyt összegek felhasználásának egyeztetése a 

kuratóriummal. 

 

Az alapítvány elnökének feladata 

- az alapítvány pénzügyeinek kezelése, 

- beszámoló a kuratórium, az alapító és pártoló tagok (vezető), a szülők felé, 

- a könyveléssel kapcsolatos ügyek intézése, 

- az alapítvány vagyontárgyainak, értékeinek kezelése. 

 

A kapcsolattartás formái: 

         - szóbeli személyes megbeszélés, 

         - értekezletek, ülések, 

- írásbeli tájékoztatók. 

 

7. 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 vonatko-

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

vel a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházásá -

ra, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.  

 

7.1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:  
- a szakmai munkaközösségre, 

- a szülők közösségére. 

 

A nevelőtestület jogköreit a nevelőtestület hatékony feladat- és hatáskör gyakorlása céljából a 
nevelőtestület működéséről szóló belső szabályzat készíthető. 
A nevelőtestület a számára meghatározott hatásköröket a 2. pontban meghatározottak kivéte-

lével átruházhatja. 

 

7.2. Át nem ruházható hatáskörök 

 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 

- pedagógiai program elfogadása, 

- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

- házirend elfogadása, 

- az intézményi ÖTM program elfogadása, működtetése. 

 

7.3. Az átruházott hatáskörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

Átruházó joga, hogy:  
- az átruházható jogaiból döntése szerint, a közoktatási intézmény hatékonyabb, partne-

reket jobban kiszolgáló, az igényekhez jobban igazodó működése céljából egyes jogait 
az óvodában működő szervezetekre ruházza,  
- megszabja az átruházott hatáskör gyakorlásával kapcsolatos elvárásait, és a döntési ha-
táridőt,  
- az átruházott jogkör gyakorlására vonatkozóan meghatározza a beszámoltatás módját 

és határidejét,  
- az átruházott jogkört magához visszavonja. 

 

Az átruházó kötelezettsége, hogy: 

 

- a hatáskör átruházáshoz a szükséges tájékoztatást, információt megfelelő időben ren-
delkezésre bocsássa. 

 

Átruházott jogkörrel az átruházás alapján rendelkezni jogosult joga, hogy: 

- az átruházott jogkörrel éljen, 

- a hatáskör gyakorlásához szükséges információt, tájékoztatást megkapja. 

 

Az érintett szervezet kötelessége, hogy:  
- az átruházott hatáskört a legjobb tudása alapján, az általa képviseltek érdekét szem 
előtt tartva gyakorolja,  
- a hatáskör gyakorlásáról az előre meghatározott módon beszámoljon a hatáskör átadója 

felé. 

 

7.4. A beszámolásra vonatkozó szabályok 
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Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.  
A beszámolás módja jellemzően a következő lehet: 

- szóbeli tájékoztatás, 

- a döntésről szóló határozat, kivonat megküldése, 

- határozat kivonat megküldése és szóbeli tájékoztatás. 

A beszámoltatás idejeként meg lehet határozni 

- időközöket (heti, havi stb.), 

- pontos időpontokat (döntést követő X. nap), 

- naptári határnapokat (minden hónap ....-ig). 
 

 

8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai szakszolgá-

latokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, valamint az 

óvoda-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást  

 

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

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján 
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendsze-

rét, formáját és módját, beleértve  
- a pedagógiai szakszolgálatokkal, 

- a család- és gyermekjóléti központtal, valamint  
- a gyermekek egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcso-

lattartást. 

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

- egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

- a fenntartóval, működtetővel, 

- más oktatási intézményekkel, 

- az intézményt támogató szervezetekkel; 

- egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel, (POK, OH)  

- a pedagógiai szakszolgálattal, 

- a család- és gyermekjóléti központtal, 

- az egészségügyi szolgáltatóval; 
 

- egyéb közösségekkel pl. az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, a tele-
pülés egyéb lakosaival. 

 

Az intézményben a külső kapcsolatokkal való részletes szabályokat az intézmény ÖTM prog-

ramja, valamint az intézményi önértékelési rendszere határozza meg a partnerekkel kapcsola-
tos előírások között. 

 

8.1. A fenntartóval való kapcsolat 

 

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő 
területekre terjed ki:  

- az intézmény szakmai működtetésére, 

- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtésére, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- a fenntartó által a köznevelési intézmény továbbképzési programjának jóváhagyására,   
- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a gyer-
mek balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint  
- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére, 
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- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzésére. 

 

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatás adása, 

- írásbeli beszámoló adása, 

- dokumentum átadása jóváhagyás céljából, 

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,  
- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szak-
mai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

8.2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 
 

Az intézmény más oktatási intézményekkel különböző kapcsolatot alakít ki.  

A kapcsolatok lehetnek:  
- szakmai, 

- kulturális, 

- sport és egyéb jellegűek. 

 

A kapcsolatok formái: 

- egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról,  

- rendezvények, 

- versenyek. 
 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.   
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket 

biztosíthatnak egyes eszközeik használatba adásakor. 

 

8.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás  
 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:  
- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézményi támogatással megvalósítandó 
elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

       - az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról megfelelő módon   
        elszámoljon. 
 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 
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A kapcsolattartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti. A 

konkrét feladatokat az intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el.  

 

8.5. A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás  
 

Az intézmény a nevelési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai szak-
szolgálattal. 

 

A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt:  

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

- a fejlesztő nevelés, 

- szakértői bizottsági tevékenység, 

- a nevelési tanácsadás, 

- a logopédiai ellátás, 

- a konduktív pedagógiai ellátás, 

- a gyógytestnevelés, 

- a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása. 

 

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó 
jogszabályok tartalmazzák. 
 

8.6. A család- és gyermekjóléti központtal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi 

szerve-zettel való kapcsolattartás 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében:  

- a család- és gyermekjóléti központtal, illetve  
- a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal, Együttműködik az óvodában havi egy alkalommal 

ügyeletet tartó szociális segítő munkatárssal  
- a fenntartóval, 

- az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal.  
Az intézmény segítséget kér, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 
nem tudja megszüntetni.  
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja,  
- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a gyermek igazolatlan mulasztása 
miatt,  
- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 
- a család-és gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának, valamint a szociális 

segítő telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen 
elérhetőséget,  
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére,  
- a fenntartó egyetértésével történő felkérése, és írásban történő megbízása, együttmű-
ködés az egyeztetési eljárásban. 

 

8.7. Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás  

 

Az intézmény a gyermekek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az óvodás 
gyermekek egészségügyi feladatait ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. 
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A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ 10. pontja 

részletesen tárgyalja. 

 

8.8. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségszervező, kulturális és 
sport tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. 

 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve egyéb programokban jelenik 

meg pl. Nálatok laknak e állatok rajzverseny, Makk-Marci sportvetélkedő, Rákoskerti 

Művelődési Ház „Kertünk kincsei“ programja, és a kerületi Magonc program. Majd „Zöld 
Óvoda“ Óvoda hálózat, Madártani Intézet, Tehetségpontokkal való kapcsolat. 

 

9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a 

hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

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

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

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezé-

sek rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat. 

 

9.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a ko-

rábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó, 

hozzávetőleges időpontjának megjelölésével a 6. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladato-

kat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

9.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A 
hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőr-

zése, illetve növelése. 
 

 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

- ünnepségek, rendezvények, 

- egyéb kulturális rendezvények, 

- egyéb sport versenyek,  
- egyéb eszközök (kiadványok, ballagós emlékkönyv, szövött tarisznya,  

   kerítéselem festés stb.).  
Az intézmény hagyományai érintik:  

- az intézmény ellátottjait (gyermekeket), 

- a felnőtt dolgozókat, 

- a szülőket, 



30 
 

- a szélesebb nyilvánosságot. 

 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó sajátos rendezvények: 

- NAP-sugár-NAP gyermeknapi rendezvény 

- az Állatok Világnapja 

- a Föld Napja 

- a Víz Világnapja 

A hagyományápolás érvényesül továbbá az intézmény: 

- jelkép használatával (zászló, póló, logó stb.), 

- gyermekek ünnepi viseletével, 

- az intézmény belső dekorációjával.  
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. 
 

 

10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

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

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja alapján 
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a rendszeres egészségügyi fe-

lügyelet és ellátás rendjét.  
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgál-

tatást az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy az óvo-

dába járó gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizs-

gálaton vegyenek részt. 

 

Az egészségügyi ellátás: 

- az óvoda orvosa, fogorvosa 

- a védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az egészségügyi ellátás rendjét a 7 sz. melléklet tartalmazza. 

 

Intézményünk feladata a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben:  
A nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-
lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intéz-

mény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 
 
 

 

11. Az intézményi védő, óvó előírások 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet:  

- 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában kell sza-
bályozni az intézményi védő-óvó előírásokat,  
- a 168. § (1) bekezdés alapján az SZMSZ-ben kell rögzíteni a tanuló- és gyermekbale-

setek esetén ellátandó feladatokat. 
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11.1. Általános előírások 

 

A gyermekekkel, illetve a szülőkkel 

- az óvodai nevelési év, valamint  
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt, ismertetni kell a következő védő-
óvó előírásokat. 

 

Védő-óvó előírás: 

- a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, 

- 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 dokumentálni kell. 

 

Az óvoda védő-óvó előírásai, amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során 

meg kell tartaniuk.  
- Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a kiskorú gyermek szülőjét tájékoztatja az 

óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a tűzvédelmi 

szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A gyer-
mek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló doku-

mentumon aláírással köteles elismerni.  
- Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és munkavédelmi 

szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról.  
- Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő-óvó előírások az adott helyiség-
ben kifüggesztésre kerülnek – különösen sportlétesítmények esetében.  
- Az ékszerek, gyűrű, fülbevaló, nyaklánc viselete balesetveszélyes, balesetvédelmi, 

illetve a védő - óvó intézkedések szempontból nem megengedett, ezek által okozott 

balesetekért nem vállalunk  

-  
11.2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy:  
- olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szoká-
sok, magatartási formák kialakítására,  
- az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelem-

mel kialakuljon a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének 

készsége, 

- átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek pl. közúti közlekedési balesetek, 
mérgezés, fulladás, égés, áramütés, esés. 

 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy:  
- ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szer-

szám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékeny-
ség idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen,  
- biztosítsa azt, hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpa-

lack, illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújí-
tási, javítási munka kivételével) ne legyen,  
- gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyama-
tosan biztosítva legyen – az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védel-

mével, 



32 
 

 
- biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségei-

be ne juthassanak be,  
- gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi épsé-
gükre veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne használhassa -

nak.  

 

Az óvodapedagógusok feladata, hogy:  
- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek elle-

nőrzésében az intézményvezető felelős,  
- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezé-

sek használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a 
gyermekek ne férhessenek hozzá,  
- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá téte-
lére. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy:  
- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonsá-

gára, testi épségére,  
- a veszélyforrást jelentő területeket mindig zárják stb. 

 

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, 
szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő-óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából. 

Az intézményvezető, az óvodapedagógus felelős, hogy az óvoda csak megfelelőségi jellel el-

látott játékot vásároljon. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, 
vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmá-

nyozni és a játékszert az alapján alkalmazni. 

Az óvodapedagógus az intézménybe e szabályzatban meghatározott védő-óvó előírások figye-
lembe vételével hozhatja be a foglalkozásra az általa készített, használt pedagógiai 

eszközöket. 
Intézményen kívüli sétákhoz stb. minden 8 gyermekkel egy felnőtt kísérőnek kell menni. 
Tömegközlekedési eszközön utazó gyermekcsoporthoz 6 gyermekenként 1 felnőtt kísérőt kell 
biztosítani. Sétához, kiránduláshoz az óvodapedagógusnak gyermeknévsort kell vinnie, amely 
a gyermekek TAJ-számát is tartalmazza. 

 
A védő-óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, fi-

gyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább éven-
te ismertetni kell a veszélyeztetettekkel. 
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11.3. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

 

Az intézményvezető feladatai:  
- megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a 
gyermekek felügyelete, védelme,  
- kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja, 

- lehetővé teszi a szülői közösség részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában,  
- intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a 
megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg újra. 

 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:  
- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról,  
- a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 
okokat,  
- a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett jegyzőkönyvvezető 

rendszeren, illetve, ha az nem lehetséges, papír alapon),  
- a jegyzőkönyvet továbbítani kell, 

- a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek. 

 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:  
- intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal jelentésre kerül-

jön,  
- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról.  
/Súlyos az a gyermekbaleset, amely a gyermek:  
- halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a 

sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette),  
- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 
károsodását,  
- számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását,  
- súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének el-  

vesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  
- tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, vagy 

agyi károsodását okozza. 

 

Az óvodapedagógusok feladata: 

- az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,  
- közreműködés a szülők közösségének tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek 
kivizsgálásában való részvétele biztosításában,  
- intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre, 

valamint az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása.   
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető utasítására:  

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladék- 

  talan kivizsgálásában,  
- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 
nem tartható. 
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Súlyos balesetekkel kapcsolatban a balesetet jelenteni kell az intézményvezetőnek, illetve az 

intézményvezető távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodni kell a 

baleset jelentéséről és kivizsgálásáról. Intézkedik arról, hogy az intézmény fenntartója felé 
azonnal jelentésre kerüljön. Gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

/Súlyos az a gyermekbaleset, amely a gyermek: 

- halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a  
sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette), 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását, 

- számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását, 
- súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének el- 

vesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, vagy 
agyi károsodását okozza. 

  
Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a 
gyermekbaleseteket követő feladatokban. 
 

 

12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni a bármely rendkívüli esemény 

esetén szükséges teendőket. 2018-ban elkészült a Rákosmenti Napsugár Óvoda Honvédelmi 

Intézkedési Terve (HIT), mely tartalmazza a különleges jogrendi időszakban végrehajtandó 

feladatokat és az intézményhez kapcsolódó egységek összességét. 

 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 
intézményvezetőt. 

 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően: 

- haladéktalanul értesíti az érintett hatóságokat, a fenntartót, a szülőket,  
- megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek védelmét, bizton-
ságát szolgálják. 

 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

- a tűz, 

- természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, belvíz stb.) 

- vegyi veszély, 

- bombariadó,  
- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő kö-

rülmény pl. egész napos gázszünet, az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető 

körülmény, az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó).  

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiüríté-
séről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. 
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető az 

óvodapedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 
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A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell:  
- amennyiben a gyermekek intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a 
szülők mielőbbi értesítése, a gyermekek elvitelének megszervezése,  
- a következő napot, esetleg napokat érintő nevelési szünet elrendeléséről, s a szülők tá-
jékoztatásáról,  
- olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a gyermekek maximális 
védelmét. 

 

Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre 

vonatkozóan előre intézkedési terveket készít.  
A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések a 8. sz. melléklet, valamint a 

HIT szabályzata tartalmazza. 
 
 
 

13. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvéte-

le a pedagógusok munkájának segítésében 

 

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:  
- a szakmai munkaközösségek együttműködését, 

- a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét, 

- a szakmai munkaközösségek részvételét a pedagógusok munkájának segítésében. 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködési feladatai:  
- a szakmai munkaközösségek – vezetőik közreműködésével – együttműködnek az in-
tézményvezetővel az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésében, szervezé-

sében, értékelésében, ezen belül részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési ter-

vek összeállításában, a döntésben a továbbképzési programokról,  
- a szakmai munkaközösségek egymással is együttműködnek, tevékenységüket össze-
hangolják az intézményi célok megvalósítása érdekében, különösen az adott évi minő-

ségcélok tekintetében;  
- véleményezi az óvodában folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz 
továbbfejlesztésre.  
- a szakmai munkaközösségek együttműködhetnek más intézmény, hasonló munkakö-

zösségével.  
- részt vesz az óvoda szakmai munkájának irányításában  
- összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában EMMI 

4§(1) 

 

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje:  
- a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az intézményvezető 
koordinálja, gondoskodik a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz 

szükséges kapcsolatok fenntartásáról,  
- a szakmai munkaközösségek a kapcsolattartási rendjükről a saját szervezeti és műkö-

dési szabályzatukban rendelkeznek. 

 

A szakmai munkaközösségek óvodapedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed: 

- a közvetlen szakmai segítségnyújtásra, 

- a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére, 
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- a szakmai tapasztalatcserére, 

- a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,  
- a rutinos, szakmai tevékenységükkel kimagasló óvónők foglalkozásainak látogatására,  
- a szakmai munkaközösséghez tartozó óvodapedagógusok foglalkozásainak látogatásá-

ra, a fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen szakmai se-

gítség nyújtására,  
- a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység 
hatékonyságának vizsgálatára. 

A szakmai munkaközösség az adott nevelési évben ellátandó feladatait az éves munkatervben 
határozza meg. 
 
 
 

14. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása 

 

14.1. A pedagógiai programról való tájékoztatás szabályai 

 

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

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontja alapján 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni. 

Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82. § -át az alábbiak szerint szabá-
lyozza 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 a pedagógiai program helyben 

szokásos módon történő nyilvánosságra hozatalának módjáról:  
- irodában, hirdetőtáblán történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

 

A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás 

 

Az óvodavezető, az óvodapedagógusok feladata, hogy a szülők részére tájékoztatást adjon a 

pedagógiai programról. 

A tájékoztatás kérhető szóban és írásban. 

A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A tájékoz-
tatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát. 

 

14.2. 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 Szer-

vezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a házirenddel kapcsolatos tájékoztatás rend-

jét. 

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend nyilvános. 

A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatalának módja: 

- csoportoknál, irodában történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 
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A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására 
kijelölt dolgozó a felelős. 
 
 

A házirenddel összefüggő tájékoztatás  
Az óvodapedagógusok a nevelési év elején ismertetik a házirendet a szülői értekezleten a szü-
lőkkel. 

A házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell 
arról, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető el (hol, hogyan került nyilvá-

nosságra hozásra). 

 

14.3. 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 Szer-

vezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a jelen SZMSZ-el összefüggő nyilvánosságra 

hozatali szabályokat. 

 

A jelen SZMSZ nyilvánossága 

 

Az SZMSZ nyilvános. 

Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

- irodában történő elhelyezés, 

- intézményi honlapon történő publikáció. 

Az SZMSZ megtekinthető az irodában és a www.napsugar-ovoda.hu honlapon. 
A SZMSZ érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell 

arról, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető el (hol, hogyan került nyilvá-

nosságra hozásra). 

 

15. A fegyelmi eljárása 

 

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

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés q) pontja alapján 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az iskolában a tanulóval szem-

ben lefolytatásra kerülő fegyelemi eljárás, ezen belül az egyeztető eljárás részletes szabályait. 

Mivel az intézményben csak óvodás korú gyermekek tartózkodnak, jelen SZMSZ nem 

szabályozza tanulók fegyelmi eljárásának kérdéseit. 

A munkavégzés során súlyos hibákat vétő közalkalmazottal szemben a Kjt. 25.§, a 

Kjt. 30. § és a Mt. 78. § azonosan rendelkezik. 
 

15.1. Mivel az intézményben csak óvodás korú gyermekek tartózkodnak, jelen SZMSZ nem szabályozza 
tanulók fegyelmi eljárásának kérdéseit.  

 

15.2. A munkavégzés során súlyos hibákat vétő közalkalmazottal szemben a Kjt. 25.§, a Kjt. 30. § és a Mt. 78. 

§ azonosan rendelkezik. 
 

Felmentés:  
A Kjt. 30. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a közalkalmazott munkaköri felada-tainak ellátására 
tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően, ak-kor a munkáltató a közalkalmazotti 

jogviszonyt – 30/A. – 30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel megszüntetheti. A felmentést ebben az 
esetben is kötelező megindokolni és az indoklásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, továbbá – 

szükség esetén – a munkáltatónak kell tudni bizonyítani, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. 

 
 

 

http://www.napsugar-ovoda.hu/
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Rendkívüli felmentés: 

A felmentés mellett a Kjt. 25.§ (2)/g pontja tartalmazza a rendkívüli felmentés esetét, amelyet a Munka 
törvénykönyve 78. § szerint rendel alkalmazni. Tehát a Munka törvény-könyv 78.§-ban foglalt szabályok a 
közalkalmazottakra és a Munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalókra egyaránt érvényes. 

 

Mt. 78. § (1): A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmon-
dással megszüntetheti, ha a másik fél  
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlan-
sággal jelentős mértékben megszegi, vagy  
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

 

15.3. Panaszkezelés 

 

Célunk, hogy partnereink minden szempontból elégedettek legyenek. Tudjuk azonban, hogy 

minden szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban 
partnereink megalapozott panasszal élhetnek. 

 

Kérésünk:  

 Első körben az adott személy (óvodapedagógus, dajka) felé jelezzék panaszaikat,
 amennyiben nem sikerül rendezni, abban az esetben forduljanak az intézmény vezető-

jéhez.

 

A panaszbejelentéseket jegyzőkönyv formájában rögzítjük, és rendezésüket feladatként kezel-
jük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit fel-

használjuk munkánk továbbfejlesztése során. Óvodánk rendelkezik Panaszkezelési 

Szabályzattal, mely részletesen ír az előbbiekről. 

 

16. 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, 

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

nak 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: ................................................  

 PH 

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

 hitelesítő 

  

 

A hitelesítésre jogosultak 

 

A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az óvodave-
zető határozza meg. 

 

Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított nyomtatványok: 

- elektronikus gyermeknyilvántartás 

- pedagógus munkaidő nyilvántartás 

- pedagógus igazolványt helyettesítő igazolás 
 

 

17. 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. 

 

17.1. Az elektronikus dokumentum 

 

Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. Elektronikus dokumentum-
nak 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 al-
kalmazásával elektronikus úton előállított irat. 
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Az ilyen iratot: 

- elektronikus aláírással kell ellátni, és 

- elektronikusan kell tárolni. 

 

Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje 

 

Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely - 
nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett. (KIR, minősítés, 

tanfelügyelet) 

 

Az ilyen iratokat: 

- amennyiben az intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni, 

- elektronikusan kell tárolni. 

 

17.2. Az elektronikus aláírás 

 

Az elektronikus aláírásra jogosult az aláíró. 

 

Az aláíró az, 

- aki intézmény nevében az aláírás létrehozó eszközt birtokolja, és 

- az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy jár el, 

- aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére. 

 

Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más 
elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni. 

 

Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban min-
den adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani.  
Az intézményvezető az elektronikus dokumentumok jellegéhez kapcsolódóan dönt arról, hogy 

milyen szintű elektronikus aláírási rendszert kell működtetni (fokozott biztonságú elektroni-

kus aláírás, minősített elektronikus aláírás). Jelenleg nincs elektronikus aláírás az 

óvodánkban. 

 

17.3. 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 rend-

szert kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket. 

 

Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges tár-

gyi, technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja. Ennek érdekében az elektronikus 
dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges:  

- adathordozókat,  
- az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, illetve tűzbiz-

tos 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. 
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17.4. Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése 

 

Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az iratke-
zelési 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 adathordozótól függően történ-

het:  
- törléssel, 

- az adathordozó fizikai megsemmisítésével. 

 

17.5. Egyéb szabályok 
 

Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan az adatkezelési, és az informatikai 
szabályzatot kell alkalmazni. 
 

 

18. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

 

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

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés t) pontja alapján 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az intézményvezető feladat- és 

hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, valamint a munkaköri leírás-mintákat.  
Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök a 9 sz. melléklet 
tartalmazza. 

 

19. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, melyek megtartása 

kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel 

kapcsolatban nem álló más személyeknek 

 

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

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a Szer-

vezeti és Működési Szabályzatában meghatározhatja az intézmény biztonságos működését 

garantáló szabályokat, melyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülők-
nek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek.  
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény kö-
vetkező szabályzatait:  

- a nemdohányzók védelmének helyi szabályai, 

- tűzvédelmi szabályzat, 

- munkavédelmi szabályzat, 

melyek megtalálhatóak az intézmény irodájában. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére, épületébe, ren-
dezvényére veszélyes tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó 
ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartózkodoni, illetve megjelenni. 
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Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel 

az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, tanórán kívüli foglalko-

zást, valamint rendezvényét.  
 

A rendszeres tájékoztatáshoz való jog – a szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeres 

és érdemi tájékoztatást, neveléshez tanácsokat, segítséget kapjon. A szülői jog csak a kötele-

zettségekkel együtt értelmezhetőek. Különélés esetén a szülői felügyelet gyakorló szülőt illeti 

meg a tájékoztatás joga, aki rendszeres részletes érdemi tájékoztatást kaphat gyermeke fejlő-

déséről, magaviseletéről.  
 

Különélés esetén a szülői felügyeleti jogát nem gyakorló szülőt Ptk. 4:175. § (2) bekezdésben 
meghatározott, a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések tekintetében megilleti a gyermek 

óvodai fejlődésével, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos tájékoztatáshoz 

való jog.  
Ennek részeként az adott iskola kiválasztásához kapcsolódóan jogosult az óvodától tájékozta-
tás kérésére, amelyet az óvodának teljesítenie kell.  
Kiemelendő, hogy a szülői jogok gyakorlása nem vezethet ahhoz, hogy ezen jogokat, a szülő 
visszaélésszerűen (a másik szülő ellen, a gyermek hátrányára) gyakorolja.  
Különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat 

akkor is, ha a szülői felügyeletet (közös megállapodás vagy bírósági döntés alapján) csak az 

egyik szülő gyakorolja. 

 

Lényeges kérdés:  

 a gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása 

 a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási hely kijelölése
 huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének 

kijelölése
 állampolgárságának megváltoztatása és

 iskolájának, valamint
 életpályájának megválasztása.

 

Különélő, jogerősen elvált szülő – arra hivatkozva, hogy csak egy kis időt szeretne gyermeké-

vel tölteni – nem viheti el az óvodából a gyermeket, tekintettel arra, hogy a kapcsolattartásról 

szóló határozatban a bíróság megjelölt helyen és időben jogosult a gyermek láthatására.  
Különélő elvált szülő a gyermeket nem látogathatja az óvodában. A látogató szülővel a hely-

zet megbeszélése során – ha nem fogadja el, hogy jelenléte a gyermek érdekét nem szolgálja, 

illetve az óvodai renddel nem egyeztethető össze, a szülői felügyeletet gyakoroló szülő tájé-

koztatása mellett a gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyámhatóság megkeresése szükséges. 
 

 

20. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem szabályozható 

– kérdések 

 

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

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

a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az egyéb jogszabály által szabá-

lyozandó – de más szabályozásban nem szabályozható – kérdéseket. 
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20.1. A középületek fellobogózása 

 

A 132/2000. Kormányrendelet alapján legalább háromévente, illetve a három éves használati 

idő előtt a szabad szemmel is észlelhető kopás, rojtosodás, kifakulás stb. esetén haladéktalanul  

le kell cserélni a zászlót, lobogót. A 308/2004.(XI.13.) Kormányrendelet az európai zászló és  

az európai lobogó használatának részletes szabályairól ír, amit kötelesek vagyunk betartani. 

 

20.2. Videofelvétel és fényképkészítés szabályozása 

 

Csak a szülő beleegyezésével, az intézményvezető engedélyével és az óvodapedagógus jelen- 

létében készülhet video és fényképfelvétel, és az elkészült felvételek felhasználáshoz (honla- 

pon, sajtóban) szintén szülői beleegyezés szükséges. 

 

20.3. Érettségi előtt állók közszolgálatának szabályozása kötelező  

 

A 20/2012. EMMI rendelet 133.§-a tartalmazza a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelke- 

zéseket. A tanuló fogadása előtt együttműködési megállapodás készítése szükséges a küldő 

iskola és a fogadó intézmény között. Egészségügyi nyilatkozattétel aláírása után a tanuló 

munkába állhat. Az ezzel kapcsolatos adminisztráció az óvodatitkár, a feladatok 

meghatározása és ellenőrzése az intézményvezető feladata. 

 

20.4. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban - 

figyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló törvény 43. § (1) bekezdését - kerül szabályo- 

zásra, mivel adatkezelési szabályzatban kell rögzíteni az adatkezelési szabályokat.  Az 

adatkezelési szabályokat az Adatkezelési Szabályzat határozza meg. 

 

20.5. A gyermek által előállított dolgok értékesítése, hasznosítása során a gyermeket 

megillető díjazás 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 46. § (9) bekezdése alapján a tanulót az általa előállí- 

tott és a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába kerülő dologért díjazás illeti meg akkor, ha 

az intézmény a dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. 

Jelen szabályzathoz nem kerül csatolásra a vonatkozó melléklet, mivel ilyen jellegű vagyonát- 

ruházás az intézmény vonatkozásában nem fordul elő. 

 

20.6. A telefon használat rendje 

A dolgozó a mobiltelefonját munkaidőben a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében 

néma állapotban tartja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használhatja. A pedagógus a  

gyerekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobá- 

ban sem az udvaron nem használhatja. A facebookra, a zárt csoportba a gyerekről készített 

képeket munkaideje után teheti fel a munkatárs. A gyerekről készített fényképezés során kö- 

rültekintően járjon el a dolgozó. 
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20.7. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 

 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás nyilatkozat- 

nak minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az óvo- 

            davezető vagy az általa megbízott személy jogosult. 

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a  

            nyilatkozat tevő felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktar- 

           tásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amely- 

            nek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intéz- 

            ménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a 

            döntés nem a nyilatkozat tevő hatáskörébe tartozik. 

 

20.8. Dohányzás szabályozása 

 

Az 1999. évi XLII. törvény értelmében: Az intézmény egész területén, és az intézmény 

bejáratától, kerítésétől 5 m távolságban dohányozni tilos!  

 Az utasítás hatálya kiterjed az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottra, valamint 

az intézmény szolgáltatását igénybe vevőkre. 

 Aki a dohányzásra vonatkozó szabályokat megszegi, annak - a vezető, illetve 

alkalmazott - felhívja a figyelmét a tiltott magatartás abbahagyására, ennek 

eredménytelensége esetén a törvényben meghatározottak szerint eljárást 

kezdeményezhet.  

  A nemdohányzással kapcsolatos tilalmak, előírások betartását az ÁNTSZ illetékese 

és a közterület-felügyelet is ellenőrizheti. 

   A dohányzás szabályait megszegő, nem intézményi dolgozó – szükség esetén – 

köteles személyi azonosságát, hitelt érdemlően (személyi igazolvány, útlevél stb.) 

igazolnia, az óvodavezetőnek, vagy általa megjelölt személynek. 

 

20.9. A reklám tevékenység szabályai  

 

Reklámanyagok elhelyezéséről az intézményvezető dönt. A vezetői engedély megkérése után 

csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, gyermekeknek szóló, 

az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti és kulturális 

tevékenységgel összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda 

hirdetőtáblájára 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai szülői 
közösség egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával érvényes. 

 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda korábbi Szervezeti és Működési Sza -
bályzata. 

 

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon 

dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerül-
nek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda vala-

mennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében 

intézkedhet. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

- a fenntartó 

- a nevelőtestület, 

- az óvodavezető 

- a szülői közösség 

- illetve jogszabályi kötelezettség esetén 

 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

Készítette: Tubolyné Szabó Kinga intézményvezető 

 

Dátum: Budapest, 2020.08.17. 

 

PH. 

 

……………………………………… 

                                                                                                  aláírás 
 
 

 

 
Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal kapcsolatosan a jog-
szabályban biztosított véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi 

elfogadás előtt véleményt alkotott. A Közalkalmazotti Tanács a Rákosmenti Százszorszép 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a 
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 

kapcsolatosan ellenvetést nem fogalmazott meg. 
 

 

Budapest, 2020.08.17. ………………………………………...  

             Király Tiborné 

Közalkalmazotti tanács elnöke 
 
 
 
A Szülői Szervezet a Rákosmenti Százszorszép Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések 
rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény tájékoztatási 
kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) véleményezési 

jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 
dokumentummal kapcsolatosan ellenvetést nem fogalmaztunk meg. 
 

 
 

 

 

Budapest, 2020.08.17. ……………………………………….. 

                                                                                       Král - Simon Piroska  

                                                                    Földműves utcai Szülői Közösség elnöke 

 
 

 

 

Budapest, 2020.08.17. ……………………………………….. 

                                                                                       Bodor Réka  

                                                                    Bulyovszky utcai Szülői Közösség elnöke 
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Az óvoda Nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a Rákosmenti Napsugár Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat a 2020.08.24. napján megtartott határozatképe 

értekezleten 100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a Nevelőtestület tagjai 

alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 

Az óvoda nevelőtestülete: 

 
NÉV ALÁÍRÁS 

      1. Barabásné Egri Viktória Gabriella   

          óvodapedagógus 
 

2. Bozsó Alexandra óvodapedagógus 

 
 

      3. Déri Tamásné óvodapedagógus 

 
 

4. Nyesev Fehér Judit Nóra óvodapedagógus 

 
 

      5. Greskó Dóra óvodapedagógus 

 
 

6. Harasztosi Beáta Ilona óvodapedagógus 

 
 

      7. Jandáné Komár Katalin óvodapedagógus,    

          intézményvezető-helyettes 

 

 

      8. Király Tiborné óvodapedagógus, KT. elnöke 

 
 

9. Köteles Frankó Marietta óvodapedagógus 

 
 

    10. Lepsicsné Molnár Edit óvodapedagógus 

 
 

    11. Németh Szilvia óvodapedagógus 

 
 

    12. Orha Gábor Györgyné óvodapedagógus 

 
 

    13. Pintérné Szabó Sarolta óvodapedagógus 

 
 

    14. Raffay Mónika óvodapedagógus 

 
 

    15. Dr.Szabadkainé Hír Rozália óvodapedagógus,        

           intézményvezető helyettes 

 

 

    16. Szűcs Tiborné óvodapedagógus 

 
 

    17. Takács Helga óvodapedagógus 

 
 

    18. Tábori Katalin óvodapedagógus 

 
 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat gyakorlati megvalósításának pénzügyi vonzata 

nincsen, ezért a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, mint az óvoda fenntartója a 

dokumentum elfogadásához nem köteles gyakorolni egyetértési jogát. 
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III. rész Mellékletek 
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1. sz. melléklet / Az intézményi és az önértékelési csoport struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

 

ÖTM VEZETŐ 
 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

HELYETTES 

TELEPHELY 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

HELYETTES 

 

ÓVODATITKÁR 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

 

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

 

 

GONDNOK 
 

GONDNOK 

 

DAJKÁK 

 

DAJKÁK 

BELSŐ 

FEJL: 

CSOPORT 

ÖTM 

TÁMOGATÓ 

TAGOK 4fő 

TEAMEK 

- kérdőívek 

- interjúk 

- dok. elemzés 

- fogl. látogatás     

stb. 
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2. számú melléklet 

 

Az egyes munkaköri feladatok 

 

1. Intézményvezető 

 

Általános vezetési feladatok:  
Tagintézmények, intézményegységek vezetésével kapcsolatos feladatok. Az 

intézmény köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok. 

Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok. 

 

Általános szakmai feladatok: 
Együttműködés a szülőkkel.  
Az egyes jogok biztosítása. 

A fenntartóval való kapcsolattartás. 

 

Részletes szakmai feladatok:  
A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok.  
A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok. A 

gyermekek értékelése.  
Munkához szükséges ismeret megszerzése. 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok. 

 

2. Intézményvezető helyettes 

 

Általános szakmai feladatok: 

Együttműködés a szülőkkel.  
Az egyes jogok biztosítása. 

A fenntartóval való kapcsolattartás. 

 

Részletes szakmai feladatok:  
A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok.  

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok. A 

gyermekek értékelése.  
Munkához szükséges ismeret megszerzése. 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok. 

 

3. Óvodapedagógus 

 

Általános szakmai feladatok: 
Együttműködés a szülőkkel.  
Az egyes jogok biztosítása. Minőségirányítással 

kapcsolatos feladatok. 

 

Részletes szakmai feladatok: 
A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok.  
Az óvodapedagógusi feladatok az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban.  

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok.  
A gyermekek értékelése. 

Ünnepek megszervezése. 

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok.  

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer.  

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok.  
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Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése. 
 

 

4. Dajka 

 

Általános szakmai feladatok:  
Együttműködés a szülőkkel. Együttműködés 

az óvodapedagógussal  
A gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok 

 

Részletes szakmai feladatok:  
Segítségnyújtás az óvodai élet, tevékenységi formáival kapcsolatban  

Részvétel a pedagógiai programmal kapcsolatos feladatokban 

Hatáskörének megfelelő tájékoztatás  
Az ünnepek lebonyolításában való együttműködés 

 

5. Pedagógiai asszisztens 

 

Általános szakmai feladatok:  
Együttműködés a szülőkkel. Együttműködés 
az óvodapedagógussal  
A gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok 
Adminisztrációs feladatok ellátása 

 

Részletes szakmai feladatok:  
Segítségnyújtás az óvodai élet, tevékenységi formáival kapcsolatban 
Az egyéni bánásmód segítése  
Részvétel a pedagógiai programmal kapcsolatos feladatokban  
Hatáskörének megfelelő tájékoztatás pl.: gyermekek gondozásával kapcsolatban  
Az ünnepek lebonyolításában való együttműködés 
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3. számú melléklet 
 

Részletes munkaköri leírás minták 
 
 
 

Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái - terjedelmi okokból 

- a jelen SZMSZ-hez mellékletként a 63. oldaltól kerülnek csatolásra. 

 

A munkaköri leírás minták - a nemzeti köznevelési törvény 62. § (1) bekezdés m) pontja alap-

ján - tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is. 
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4. számú melléklet 
Az iratkezelés, és az iratkezeléssel összefüggő 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 

Összhang biztosítása folyamatosan a belső 

szabályzatok, az alkalmazott informatikai 
eszközök és eljárások, illetve az irattári tervek 

és iratkezelési eljárások között 

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 

Iratkezelés felügyelete- az iratkezelési 
szabályzat végrehajtásának rendszeres 

ellenőrzése,- intézkedés az iratkezelés során 
tapasztalt szabálytalanságok 

megszüntetéséről,- gondoskodás, az iratkeze- 

lést végzők szakmai képzéséről, 
továbbképzéséről,- iratkezelési 

segédeszközök biztosítása (pl.: iktatókönyv, 

előadóív, előadói munkanapló) 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 7. § 

Az intézményvezető, 
mint az iratkezelés 

felügyeletével 
 

megbízott vezető 

Iratok és adatok védelmével kapcsolatos 
feladatok 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 8. § (2) bek. 

Az intézményvezető, 
mint az iratkezelés 

felügyeletével megbízott 

vezető 

Nyilvántartást vezet a kiadmányozáshoz 

használt bélyegzőkről, érvényes aláírás- 
bélyegzőkről és a hivatalos célra 

felhasználható elektronikus aláírásokról 

335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 54. § 

Az intézményvezető, 

mint az iratkezelés 
felügyeletével megbízott 

vezető 

Bizottság kijelölése az iratselejtezésre 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (1) bek. 

Az intézményvezető, 

mint az iratkezelés 
felügyeletével megbízott 

vezető 

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 rendjének megváltoztatása 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 68. § (1) bek. 

Intézményvezető 
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Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje jelen SZMSZ-ben - figyelembe véve nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 43. § (1) bekezdését - nem kerül szabályozásra, mivel van 

intézmény iratkezelési szabályzat, és az iratkezelési szabályzat tartalmazza az adatkezelési 

sza-bályokat, valamint az óvodai  GDPR is szabályozza. 
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5.Melléklet 

 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje,  
formája, a vezetők közötti feladatmegosztás és képviselet szabálya, a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás rendje 
 

 

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

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

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni - a vezetők és a 

szervezeti egy-ségek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját:  
- a vezetők közötti feladatmegosztás rendjét, 

- a kiadmányozás és képviselet szabályait, 

- a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét. 

 

1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás  
(A vezetőket, és a szervezeti egységeket az SZMSZ I. része tartalmazza, ezért itt újra szabá-
lyozásra nem kerül.) 

 

2. A vezetők közötti feladatmegosztás 
(A vezetőket a SZMSZ I. része tartalmazza, ezért itt újra szabályozásra nem kerül.) 

 

Ellátandó feladatok a vezetők 

Feladatot ellátó vezető Egyéb /helyettes, ellenőr stb. 
munkaköri leírása alapján   

MINTA   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

A vezetők közötti feladatmegosztást bővebben a 9. számú melléklet tartalmazza, a fenti 

táblá-zat az eseti feladatmegosztást segíti. 
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3. Az intézmény képviseletének szabályai 

 

Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezető beosztású személyek a következők 

szerint: 

 

1. Az egyes vezetők a helyettesi rend szerint járhatnak el az intézmény képviselőjeként. 

 

2. Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügy-
ben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. 

 
3. A fenntartó előtt csak az adott terület ügyében jogosultak képviselni az intézményt. 

 
4. A további felhatalmazás az intézmény képviselőjeként történő eljárásra: 

 

Vezető Felhatalmazás az intézmény képviselőjeként való eljárásra  

 

MINTA 
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4. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

Vezetői szint 
Szervezeti 

Rendje és formája 
egység    

Intézmény- 1. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége: éves munka- 

vezető egység: terv szerint  
 Földműves utca   

  Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 3 

  hetente  

  Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

  ideje, rendszeressége: éves munkaterv alapján, ak- 

  tualitásnak megfelelően  

  Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressé- 

  ge: éves munkaterv alapján, aktualitásnak megfe- 

  lelően  

   

 2. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége: éves munka- 
 egység: terv szerint  

 Bulyovszky utca   

  Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 3 

  hetente  

  Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

  ideje, rendszeressége: éves munkaterv alapján, ak- 

  tualitásnak megfelelően  

  Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressé- 

  ge: éves munkaterv alapján, aktualitásnak megfe- 

  lelően  

   

Intézményveze- 1. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége: 

tő helyettes egység:   
 Földműves utca Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

  Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

  ideje, rendszeressége:  

  Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressé- 

  ge:  
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Telephely  2. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége:  

vezető egység:      
 Bulyovszky utca Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

   Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

   ideje, rendszeressége:   

   Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressé- 

   ge:    

     

Középvezetői 1. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége:  

szint egység:      

1. ÖTM Földműves utca Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

2. MK 1.       

MK 2.   Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 
   ideje, rendszeressége:   

   Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressé- 

   ge:    

     

 2. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége:  

 egység:      

 Bulyovszky utca Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

   Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

   ideje, rendszeressége:   

   Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressé- 

   ge:    

     

   Értekezletek ideje, rendszeressége:  

   Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

   Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

   ideje, rendszeressége:   

   Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressé- 

   ge:    
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5. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 

Szervezeti Partner (másik) 

Rendje és formája 
egység szervezeti egység  

1. szervezeti egy- 2. számú szerve- - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: nevelési 
ség: Földműves zeti egység: értekezletek, csapatépítő programok 

utca Bulyovszky utca  

  - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: ak- 

  tualitásnak megfelelően 

  - Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rend- 

  szeressége: napi, heti és havi 

  - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

  éves munkatervnek megfelelően 

   
 

A vezetők közötti feladatmegosztást a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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6. számú melléklet 
 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 

A Földműves utcai óvoda és a Bulyovszky utcai óvoda 
 

Ünnep megnevezése Időpont A szervezésért 

felelős 

A részt vevő csoportok 

Kertünk kincsei program 2020.09.17-18 Óvónők Süni, Őzike, Katica,csoportok 

Állatok Világnapja  2020.10.04. MB vezető minden csoport 

Magonc nap 2020.10.08. Óvónők Katica, Őzike, Süni 

csoportból gyermekek 

Mikulás ünnepség 2020.12.04. SZK összekötő minden csoport 

Karácsonyi ünnepség 2020.12.15 SZK összekötő minden csoport 

Farsang 2021.02.01.-

05. héten 

Óvónők minden csoport 

nemzeti ünnep (márc. 15.) 2021.03.12 Óvónők minden csoport 

Makk Marci Sportnap 2021.03. Óvónők nagycsoportok 

Víz Világnapja 2021.03.19. MB vezető minden csoport 

Húsvét 2021.03.31.  minden csoport 

Föld Napja 2021.04.22. MB vezető minden csoport 

Anyák napja 2021.04.30. Óvónők minden csoport ill. 

kiscsoportok  

május elején 

Madarak és Fák napja 2021.05.10. Óvónők minden csoport 

Kihívás napja 2021.05.26. Óvónők minden csoport 

Napsugár nap gyereknap 2021.06.05. Nevelőtestület minden gyermek 

kirándulások folyamatosan Óvónők középső és nagycsoportok 

 
 

MB: Megbízott vezető 

Az intézményi munkaterv tartalmazza a pontos időpontokat. 
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7. számú melléklet 

 

Az egészségügyi ellátás rendje 

Orvosi vizsgálat 
 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Óvoda orvosi szolgáltatás 
  

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése általános állapotfelmérés 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege megbízás 

(teljes, részmunkaidő stb.)  

Az ellátást nyújtó által az intézményben töl- törvényben előírtak szerint 

tendő idő  

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 1173 Budapest, Földműves u. 2/b. 
 1174 Budapest, Bulyovszky u. 10. 

Az ellátás nyújtása során annak a háziorvos- Dr. Galambos Éva 
nak (háziorvosi körzetnek) a megnevezése, Dr. Tóth Júlianna 

akivel együttműködve történik a szolgáltatás  

nyújtás  

Védőnői szolgáltatás  
 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 
  

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése általános szűrés 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege megbízás 

(teljes, részmunkaidő stb.)  

Az ellátást nyújtó által az intézményben töl- törvényben előírtak szerint 

tendő idő  

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 1173 Budapest, Földműves u. 2/b. 

 1174 Budapest, Bulyovszky u. 10. 

Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek Kissné Molnár Melinda 
(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel Kosztolányi Edit 

együttműködve történik a szolgáltatásnyújtás  

Fogászati ellátás  
 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Óvodafogászati ellátás 
  

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése csoportos prevenció, egyéni szűrés 

  

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege megbízás 

(teljes, részmunkaidő stb.)  

Az ellátást nyújtó által az intézményben töl- törvényben előírtak szerint 

tendő idő  

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 1173 Budapest, Földműves u. 2/b. 

 1174 Budapest, Bulyovszky u. 10. 

Az ellátás nyújtása során annak a fogorvosnak változó 
(fogorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel  

együttműködve történik a szolgáltatásnyújtás  
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Alkalmazotti egészségügyi ellátás 
 
Az egészségügyi ellátás megnevezése Felnőtt orvosi szolgáltatás 
 
Az ellátást nyújtó pontos megnevezése 
 

általános állapotfelmérés, munka alkalmassági 
vizsgálat 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege 
(teljes, részmunkaidős stb.) megbízás 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltött 
idő törvényben előírtak szerint 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 
 
1173 Budapest, Földműves utca 2/b. 
 

Az ellátás nyújtása során annak a foglalkozás 
egészségügyi orvosnak a megnevezése, akivel 
együttműködve történik a szolgáltatásnyújtás 

Dr. Balázs Ákos Györk 
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8. számú melléklet 

 

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 

 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 

Természeti katasztrófa 1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelé- 

(pl. villámcsapás, földrengés, belvíz) nek megszervezése a szülők értesítésével 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Értékmentés 

Vegyi veszély 1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelé- 

 nek 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, hazavitelé- 

 nek megszervezése a szülők értesítésével 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése 
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9. számú melléklet 

 

Az intézményvezető feladat- és hatásköreiből leadott feladat- és hatáskörök 

 

1.1. Általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül 

Intézményvezető részére meghatározott 

feladat- Az átadott feladat- és hatáskör 

és hatáskörök új címzettje 

Az alapdokumentumokkal összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

mulasztási naplók ellenőrzése Jandáné K. Katalin, dr.Szabadkainé H. R.  

csoportnaplók ellenőrzése Jandáné K. Katalin, dr.Szabadkainé H. R. 

fejlődési naplók ellenőrzése Harasztosi Beáta, Szűcs Tiborné 

  

A minőségirányítással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

a kérdőívek kiértékelése (iskola, pedagógiai 
munkát segítők) 

Lednyiczkyné Kodák Judit 

ÖTM működtetése Tábori Katalin 

Adatnyilvántartással, kezeléssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

személyi anyagok 
Berkes Mariann 2021.03.01-től Zsoldos Anita, 
Jandáné K. Katalin 

pedagógus igazolványok Berkes Mariann 2021.03.01-től Zsoldos Anita, 

utazási igazolványok Berkes Mariann 2021.03.01-től Zsoldos Anita, 

  

A munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

dajkák munkájának ellenőrzése Jandáné K. Katalin, dr. Szabadkainé H. R. 

dajkák feladatának koordinálása Zsoldos Anita, dr. Szabadkainé H. R. 

  

A továbbképzéssel, képzéssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök  
nincs 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és 

hatáskörök 

gyermekvédelmi feladatok (gyermek 

veszélyeztetettségével összefüggő 
feladatok) Harasztosi Beáta Ilona, Szűcs Tiborné 

SNI gyermekek követése Harasztosi Beáta Ilona, Szűcs Tiborné 

 Tehetség koordinátor  Harasztosi Beáta Ilona 

A munkaidő nyilvántartással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

tanítási időkeret, óvónői jelenléti Jandáné K. Katalin, dr. Szabadkainé H. Rozália 

dajkák jelenléti 
Lednyiczkyné Kodák Judit, dr. Szabadkainé H. 
Rozália 

túlóra, beosztás Jandáné K. Katalin, dr.Szabadkainé H. Rozália. 
 

Gazdálkodással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

tanfolyami díjak Király Tiborné, Szűcs Tiborné 

csoportpénzek Csoportos óvodapedagógusok, SZK 

tisztítószerek kerete Pintér Máténé, Győri Kinga 

  

Egyéb átadott feladat- és hatáskörök  

Tűz- és munkavédelem Bozsó Alexandra, Tábori Katalin 

 Munkavédelmi képviselő  jelenleg nincs  



65 
 

1.2. A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül 
 

Intézményvezető részére meghatározott feladat- Az átadott feladat-és hatáskör új 

és hatáskörök címzettje 

  

A pedagógiai programmal összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

a PP módosítása, követése 
Jandáné Komár Katalin, dr. 
Szabadkainé Hír Rozália 

jogszabálykövetés Tábori Katalin 

  

A munkatervvel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

munkatervi javaslatok összegzése Jandáné Komár Katalin 

beszámolók összegzése Tubolyné Szabó Kinga, Jandáné K. 
Katalin 

   
A nevelőtestülettel, az alkalmazotti közösséggel, a szakmai munkaközösséggel összefüggő 

feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök  

belső fejlesztő tevékenység változó 

munkaközösségi teendők munkaközösségi vezetők 

dajkák belső képzése Tubolyné Szabó Kinga 

   
Az óvodában működő egyéb szervezetekkel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és 
ha-táskörök  

Alapítvány 1. Zsoldos Anita 

Alapítvány 2. Greskó Dóra 

Szülők Közössége Király Tiborné, Déri Tamásné 

   
A gyermeki jogviszony keletkezésével és megszűnésével összefüggő feladatok közül átadott 

feladat- és hatáskörök  

beiratkozás Berkes Mariann 2021.03.01.-től Zsoldos Anita, Tubolyné 

Szabó Kinga 

férőhely lemondása írásban Berkes Mariann 2021.03.01.-től Zsoldos Anita, csoportok 

  

Az oktatás megszervezésével összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 
 

 

A szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök 

belső fejlesztő csoport tevékenysége változó 

  
  

Egyéb átadott feladat- és hatáskörök  
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10. számú melléklet 

 

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, ösztönző rendszer működtetése 

 

Az ösztönzés lényege, hogy a dolgozókat a meghatározott célok elérésére motiválják. 

Három tényezőt alkalmazunk: 

 anyagi ösztönzés, 

 erkölcsi ösztönzés, 

 egyéb.  
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés megállapítható bármely közalkalmazott 
számára. 

 

Kereset kiegészítés járhat: 

- egy alkalomra, illetve 

- meghatározott időtartamra, melyet havonta kell kifizetni. 

 

(Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a közalkalmazott a kifizetés esedé-

kessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének 

harminc százalékát.) 
 

Az erkölcsi ösztönzés elsősorban a munkatevékenységről való visszajelzés és értékelés 

segítségével valósul meg. 

 

Az egyéb ösztönzők kategóriájába a jutalomnapok, oklevelek és kisebb ajándéktárgyak 

tartoznak. 2005-től a „Napsugár Díj” odaítélését pedagógus napon a kollektíva döntése 

alapján kapják az adott nevelési év legaktívabb dolgozói (óvodapedagógus és technikai 

dolgozó). 

 

 

A kereset-kiegészítés feltételei 

 

A közoktatási intézmény vezetője a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 118. § (12) 

bekezdése alapján - a jelen SZMSZ-ben meghatározott feltételek mellett - kereset-

kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést 

kivéve - az átmeneti többlet feladatok ellátását, így különösen:  
- a pedagógiai fejlesztő tevékenységet,  
- a nevelés célját szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavég-
zést. 

 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható bármely közalkalmazott 
számára. 

 

A kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetői feladatokat ellátók, 
továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit. 

 

A teljesítménypótlék összege a törvényben előírtaknak megfelelő. 
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