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Budapest J őzsefv árosi onkor mányzat
Képviselő.testtilete szárnár a

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. TényáIlás és a dtintés taľtałmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testtilet az a|thbi döntéseket hozta a fenntartásában műkĺjdő intézményekĺe
vonatkozóan:
- A Képviselő-testület a |26/2015. (V.14.) szĺímú hatźlrozatában d<jntött anól, hogy fenn-

tartásában működő napközi otthonos óvodákat áta|akítja,2015. augusztus 1 . ĺapjtlva| egy
székhely óvodaként és l4 tagóvodaként műkĺjdik tovább.

- A Képviselő-testĹil eÍ. a |3 6 1201 5. (VI.04.) számu határozatának
3.a) pontjában a Budapest Fĺĺváros VIII. kerĹĺtet Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó
Egyesített ovoda engedélyezett álláshelyeinek szźtmát f73,5 źtl|áshelyben - óvodapeda-
gógus |66 fő (melyből I igazgatő,3 igazgatő-helyettes' 14 tagóvoda-vezető), 104,5 áI|ás-
hely nevelőmunkát segítĺĺ (i3 óvodatitkár,6] dajka, 24,5 pedagőgiai asszisztens), 3 állás-
hely adminiszftatív ĺjgyintézó _határoztameg 2015. auguszfus 01. napjától,
3. b) pontjában felkérte a polgármestert, hogy az áIláshelyekkel kapcsolatos ttĺbbletkölt-
ségek meghatározásara és annak költségvetési fedezetére tegyen javaslatot a következő
képvise1ő-testületi tilésľe.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Pétemé alpolgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: f0|5.junius 25 ' , sz. napirend

Tárgyz Javaslat iinkormányzati intézmények áłta|Lakitásával kapcsolatos diintések meg-
Inozata|Lára

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a határozat elfogadźsźúloz rninősített szavazaÍĺöbb-
ség szükséges.
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Váľo s gazdálko dás i és P énzü gyi Bizottság v éIemény ezi

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi

Hatát ozati j av as|at a bizottság szátmfu a: -



- A Képviselĺĺ-testület a If6l2015. (V.14.) sámú határozattnak 12.) pontjában kifejezte
azonszźnđékáq hogy alőzsefvárosi Intézrnényműkĺidtető Központot2015. augusztus 01.

ĺapjával az t/.laĺĺ.hőńartásról szólő 2011. évi CXCV. törvény 11. $ (3) bekezdése a|apjćln

beolvadással egyesíti a Jőzsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermeldóléti Központtal,
ezźůtal a beolvadó költségvetési szerv 2015. július 3tr. napján megszűnik és általános jog-
utódja a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcĺzpont.

I. Napraforgó Egłesített ovoda

Fenti döntések értelmében szĹikséges a köznevelési intézméĺy Szervezeti és Működési Sza-
bá|yzattnakjóvĺĺhagyása, valamint az engedéIyezett álláshelyekkel kapcsolatos többletkĺiltség
meghatározása.

Szervezeti és Miikadésĺ Szcbólyzat

Aziĺtézmény Szervezeti és Műkĺjdési Szabályzataaz előterjesztés 1' számú melléklete, mely
az ővođavezetők aktív bevonásával és javaslataik figyelembe vételével kerül beteľjesztése, a

dokumentumot az óvodai nevelőtestületek és a szĹilői munkaközösségek elfogadták, jóvaha-
gyásra ajánljźlk.

Enge dĺtĺy e z e tt ál l ás helyek

A Képviselő-testület döntése éľtelmében a k<iznevelési intézmény koltségvetésében biztosíta-
ni kell a i1 állashely feđezetét.

A Pedagógusok Szakszervezetę (Psz) 2015. június 9-én nyílt levelet intézett a teleptilési tin-

kormźnyzatokhoz a köznevelési intézményekben nern pedagógus munkakĺjrben dolgozó köz-
alkalmazottak tĺlbbletdíjazása érđekében. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága a köznevelésért
felelős minisztériumban folytatott egyeztetés során megállapodásra jutott abban a kérdésben,

hogy a KlebelsbergIntézményfenntaľtó Kĺizpont 2015-ben citvenezer forint béren kíviĺli jutta-

tást nyújt minđazoknak, akik nęm tartoznak az életpálya-modell hatálya a|á. Ez a megállapo-
đás azonban nem terjed ki a települési önkormtnyzatok ftĺmtartásában ĺnfüĺjdő óvodákĺa. A
Pedagógusok Szakszervęzetę azzal a kéréssel fordult az ővođát fenntartó települési cjnkor-
mányzatokhoz'hogy vizsgá|ják meg annak lehetőségét, hogy 20l5-ben citvenezer foĺint béren
kíVüli juttatás nýjtásáľa kerĹiljön sor azon koza|ka|mazottak részére is, akik kĺjzremÍĺködnek
a településen műkĺjdő óvodfü feladatainak végrehajtásában és nem részesülnek az é|etpá|ya-

modeil szabźt\yai szerinti đíjazásbarĺ. Javasolt, hogy az Egyesített óvoda vezetője vizsgáIja
feltil valamennyi óvodai kĺizalkalmazott esetén a jelenlegi bérezési rendszert és a béremelés,
bénenđezésre vonatkoző javas\atával összefiiggő költségvetési tĺibbletigényére vonatkozó
javaslatát legkésőbb a képviselő-testület 2015. novemberi ĺilésére készítse el.

2. Józsefiarosi Szociális Szolgáltató łls Gyermekjóléti Kozpont
2015. augusztus 1-jétől az a|ábbí feladatokkal bővtil a költségvetési szerv tevékenysége:
- el|átja a Naprafoľgó Egyesített óvoda pénzigyi-számviteli- gazdáIkođási-tervezési feladato-

kat,
- a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok az iskolák és óvodák tekintetében,
- a tálalókonyhák működtetése (rezsi költségeken kívĹili működtetői feladatok) az iskolák és

óvodák tekintetébęn,
- az oĺlkormányzat által működtetett iskolák esetében a győgyszerbeszęrzés binosítása a

tár gy évi költségvetési rendęletben meghatározott összeg erej éig.

Alapító okirat, Szervezeti és Műkodési Szabáĺyzat

A költségvetési szerv alapító okirata kiegészĹilt a gyermekétkeztetés kĺjznevelési intézmény-
ben és a munkahe|yi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal,va|amint
a köznevel ési intézmények telephelyként kerül tek feltüntetésľe.



A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító okiľata és a módosí-
tással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirata az előteľjesztésf-3. sz. melléklete.

Az íntézmény Szervezeti és M{iktjdési Szabályzatába beépítésľe keľültek a költségvetési
szervhez kerülő többlet feladatok, a szervezeti felépítés racionalizálásra kerĺilt és a szervezeti
felépítésben felĺintetésre kertiltek a2015. auguszfus l-jei létszámok, munkakĺir<ik és ahozzá-
juk kapcsolódó feladatok. AzSZMSZ az eloterjesaés 5. számú melléklete.

Munkame go s zt ás i me góll apo dás

A korábban a Józsefuiárosi Intézményműködtető Kĺĺzponttal kötött munkamegosztási megál-
Iapodásban foglaltak alapján felülvizsgálatra kerültek a gazdźikodási feladatok és felelősségi
kĺĺľ<ik. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Napraforgó EgyesĹ
tett ovoda között létĘövő Munkamegosztási megállapodás az előterjesztés 6. szźtnűmellék-
lete.

Engedéĺyezett álláshelyek
2015. augusztus l-jétől a Jőzsefváłosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont enge-
đéIyezett álláshelyeinek száma I79 f&ó| 207 fóberl került meghatźrozásra. A Raoul Wallen-
berg Szakközépiskola és Szakisko|akozétkęztetését a korábbi információk ellenére továbbra
is el kell látnia onkormĺĺnyzatunknak, ęzéĺt a JSZSZGYK engedélyezett állasheIyeinek szá-
mát módosítani sztikséges további + 2 álláshellyel (konyhai dolgozó).

20II ápri|isában lrezáĺllrt az MNPII. Program. A Program keretein beliil a Józsefuĺáľosi Kö-
zösségi Házak Nonprofit Kft. által működtetett Intenzív Családmegtartó Szolgá|tatás
(ICsMSz) a pá'|yźzat áItal taľtós kötelezettségge| jźlrő feladatként 2011 májusőttőI az akkor
összeolvadással megalakuló Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz keľtilt.
Az MNPIII. páIytnat lezÁrźsźú követően a tartós kötelezęttségvállalással terhelt ICsMSz
tevékenység folýatasĺĺhoz szükséges, hogy az ICsMSz-hez kapcsolódó szakmai vezeto
szakértői és szupervizor feladatokra 2015. szeptemberétől-decemberéig afedezetet a Képvi-
selő-testület biztosítsa.

3. Jó z s efv ár o s i Intézményműka ú e ő KÓ zp o nt

A költségvetési szeľv 2015. július 31. napjával jogutóddal történő megszüntetése miatt szfü-
séges a Jőzsefvźnosi Intézményműködtető Központ megszĹintető okiratĺĺnak elfogađása, mely
az előterjesztés 4. számű melléklete.

HasznáIati szerződés

Az onkormányzat2013. május 15. napjánhaszná|ati megállapodást kötött a Klebelsbeľg In-
tézményfenntartó Kĺĺzponttal. A műkodtetői feladatok e||átásttban történt változások és a
szeruődéskötés óta bekövetkezett jogszabályi módosítások indokolják a megállapodás aktuali-
zá|ását (működtetői feladatok jövőbeni ellátása, intézmények elnevezésének átvezetése)' mely
az előterjesztés 7 . számű melléklete.

A229/2012. (Vm. 28.) Kormányľendelet melléklet szerint nyilatkoznia szükséges arról, hogy
onkormányzat aműködtetői feladatot a20|512016. tanévtol továbbra is ellátja.

Konyhai b er endezés ek pó tlás a
Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat fOO7 . augusztus Of-án vźt||aIkozási szerződést kötött a
SoDEXo Magyarország Kft.-vel a gyemek, diák és munkahelyi étkeztetési szolgáltatások
e|Iźtźsára.



A Vállalkoző sĄát koltségén biztosított konyhai és éttermi eszkĺjzĺjket, berendezési táľgya-

kat, melyeket az érintett intézmények a mai napig hasznźinak. A Képviselő-testület
25512014. (XII.04.) számú hatćĺrozata alapján felmonđásra keľtilt a vźila|kozási szeľződés
2015. augusztus 31. napjával. A SzolgáItatő jellezÍe a Józsefuárosi Intézményműködtető
Központ felé, hogy az titala hasznáĺatba adott eszktjzoket a szerzőđés megszűnéséig elszál-
lítja. A Józsefvárosi Intézményműkodteto Központ tájékoztatasa szeľint a konyhai, étteľmi
beľendęzések, eszkcjzcjk pótlása 4.122,0 ę Ft + Afa feĺĺęzetet igényel.
A gyeľmekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Józsefurĺrosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ látja el 2015. augusztus 1-jétől, ezért javasoljuk az eszköz<lk pótlá-
sának feđezetét az intézmény kĺiltségvetésében biĺosítani.

A Józsefvárosi Intézményműködtető Kcizpont és a kĺiznevelési intézmények kĺjzött f073. ja-

nuar 1-jei hatáIlya| létrejĺitt műkodtetési megállapodás módosítása is szükséges a feladatellá-
tás vźitozása miatt. A megállapodas taĺalmazta a Józsefuĺírosi Intézményműködtetó Központ
intézményüzemeltetési, fenntartási' működtetési feltételek biztosításához kapcsolódó felada-
tokat. A mrĺkcjdtetői megállapodás felülvizsgáIatát a Kisfalu Kft. és a Jőzsefvttrosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ végzi a TankerĹilet bęvonásával.

II. A beterjesztés indoka

A köznevelési intézmények jovőbeni zavartalan működése érđekében szükséges, hogy a

Képviselő-testület a dĺintését a20I5.június 25-i tilésén meghozza.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása

A dtjntés cé|1a, az előterjesztés szerinti költségvetési szervek alapdokumentumainak fermtar-

tói jóváhagyása, elfogadásą a hasznáIati szerzódés módosítása.

A Napraforgó Egyesített óvoda Szeľvezeti és Műkĺidési Szabtiyzatának, a Józsefuaľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont alapító okiľatĺínak és Szeľvezeti és MĹĺkc'dé-
si Szabźiyzatának, a Józsefuárosi Intézményműködtető Kĺizpont megszüntető okiratának, az
onkormányzat és a Klebelsberg Intézményfonntartó Központ kĺjzött létrejött hasznźiati
szeruődés módosítása, valamint a Napraforgó Egyesített ovoda és a Józsefuárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont közcjtt megkötendő Munkamegosztási megállapodás
elfogadása pénzngyi fedezetet nem igényel.

P énzügyi feđezetet i gényel :

a) Napraforgó Eg,lesíteĺt ovoda áItáshetyeinek kakségigénye

2015' augusztus 1-jétől a kĺĺltségvetési szerv engedé|yezett|étszźlma a jelenlegi óvodai ál-
láshelyekhez képest 1 1 álláshellyel bővĺil az a|ábbiak szerint:

- 3 adminisztratív munkatars kerül átvételre a Józsefuárosi Intézményműködtető Köz-
pontból, mely álláshelyek fedezete Józsefuárosi Intézményműködteto Központnál
rendelkezésre áll, átcsoportosítást igényel ;

- 1 dajka és 7 ivodapedagógusi álláshely költségigénye 2015. évre |2'688,9 e Ft,
2016. évre 3] .7|6,4 eFt

Az ővodák váľható bérmaľadványa jáľulékokkal együtt 30.435,f e Ft, ebből aztlj á|láshelyek
kĺiltsége - 1 dajka és 7 fő pedagógus -, év végéig 1f.688,9 e Ft. Javasolt a ktilĺinbözetet el-
vonni és az áIta|ános tartaléka helyezni.

A Napraforgó Egyesíteft óvodára javasolt a72IOO-Ű címet megállapítani.

A Katica óvodából a bölcsődei feladatok JEB-hez való átadása miatt a bölcsődei feladatokľa
teruezettváľható maradvány átkerĺil azJőzsefvźtrosi Egyesített Bölcsőđéhez' 
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Az óvodai álláshelyek bővítésével az onkormtnyzat tartós mfücjdési kötelezettséget vállal,
mely a jelenlegi jogszabályok figyelembevételével éves szinten 37.716,4 e Ft-ot jelent. A
kötelezettségvá|Ia|ás fedezetéül javasolt a központi költségvetési támogatáson kívül az on-
kormány zat s aj át és adób evételeit me gj elö lni.

b) Józsefvárosi Szociális Szolgáĺtató és Gyermekjóléti Kazpont áĺláshely bővít,źsének
koltségigénye

2015. augusztus l-jétől a kĺiltségvetési szeľv engeđéLyezett létszámaf8+Z álláshellyel bő-
vtil, melynek fedezete a lőzsefvźtrosi Intézményműkĺidtető Központnál rendelkezésre áI|'
átcsoportosítást igényel. A költségvetési szerv feladatbővülése miatt szfüségessé vált 1 in-
tézményvezető-helyettesi munkakör kialakítása, valamint a szervęzeti felépítés módosítasa
és a vezetői béľek felrilvizsgálata.

A JSZSZGYK vezetőinek bénendezése augusztus l. napjától _ f fő havi 30,0 e Ft+ jĺĺrulék,
6 fő havi 50,0 e Ft+jaľulék- 1.828,8 e Ft,- tobbletköltséget jelent, melynek fedezetéül java-
solt az általános tartalékot megjelölni. Tartós működési kötelezettséget jelent, mely éves
szinten 5 '486,4 e Ft, fedezetéül javasolt az onkorm źnyzat. saját és adóbevételeit megjel<ilni.

A ISZ1ZGYK Szervezeti és Mrĺkĺ'dési SzabáIyzatának elfogadásával a JIK állashelyeiből 1

fő iĺtézményvezetői munkakĺjr bővítést fogađott el a Képviselő-testtilet, melynek költsége
f0I5. évben összesen 2.7f5,1 e Ft, rnelynek fedezetéĹil javasolt a működési általános taľta-
lékot megjelolni. Tartós mfüodési kötelezettségvállalást jelent, mely éves szinten megköze-
lítőleg 6.375,3 e Ft (40102 cím).

A JIK költségvetéséből a JSZSZGYK-ba átmenő feladatok és a jóváhagyott létszámon feltil
+ 2 fő létszámbővítéssęl kertil a kĺiltségvetési fedezet átadźsra. A 2 fó engedélyezett lét-
számemelés a Raul Wallenberg iskola miatt indokolt' miután az iskola áthelyezése a keľü-
letből valószínűleg ebben az évben nem valósul meg, ezért a jogszabáIy szeľint az étkezteté-
si feladatok ellátása az onkorményzat ťe|adata. A f fő álláshely a JIK-ből kerĹil áthelyezés-
re, igy tĺĺbbletkĺjltséget nem jelent. A JIK várhatő teljesítési adatai - az intézmény jogutód-
lással tcjrténő megszĹintetése miatt - tarta|mazza a vtlrható végkielégítések, felmondások
fedezetét, a JSZSZGYK-nak, mint jogutódnak átadanđő kĺiltségvetési előirányzat is taľtal-
mazza a ťeladatellátáson kívül az áthtlződó végkielégítések és felmondások fedezetét.

A taľtós kötelezettségvállalással teĺhelt ICsMSz tevékenység folytatásához sztikséges, hogy
az ICsMSz.hez kapcsolódó szakmai vezető szakértő (bruttó 150.000 Ft/hó) és szupervizor
(bruttó 46.500 Ft/hó), [együttesen l96.500 Ft/hó, 2015 szeptemberétől 2015. december 3l-ig
(4 hónapra) 786.000 Ft] feladatokat ellássa a JSzSzGyK, melyre a dologi kiadások kĺjzĺjtt
forrást kell biztosítani az intézmény költségvetésében a 40|0f cím dologi e|őirźnyzatźtn.
Egyszeri ttibbletköltséget jelent, melynek fedezetétil az źt|talános tartalékot javasolt meg|e-
lcilni.

c) konyhai berendezések pótlásának koltségigénye
Az iskolai tá|a|ő konyhák berendezéseinek, eszközeinek pótlása 4.122,0 e Ft + Afa (br.
5.234,9 e Ft) - bęruházás - fedęzetet igényel, mely egyszeri tĺibbletkoltséget jelent. Javasol.
juk fedezetéül a mrĺk<jdési általiĺnos tartalékot megjelölni és a Józsefuáľosi Szociális Szol-
gáItatő és Gyermekjólét Központ költségvetésében a 40109 címen biztosítani.

Tekintettel arra, hogy július 3l-ig kimutatott felhasználás becsült adat, ezétt mind az óvo-
dák, mind a JIK feladatainál a végleges zátása után ferľrmaradő maradvány feladatonként
megbontva kerül majd kimutatásľa' amely a Kisfalu Kft, a JSZSZGYK, valamint az ővoda
kö ltséevetés ének módo sítását is eľedmén y ezheti.



IV. Jo gszabályi ktiľny ezet

Jelen eloterjesztés az áIlarrŕrlźtztartźsróI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, nemzeti köznevelés-
ről szóló 20||. évi CXC. törvényben, Magyaroľszźryhelyi önkormáĺyzatairőI szőIó 20II.
évi CLXXXIX. törvényben, a nevelési-oktaÍtsi intézmények műkcidéséről és a köznevelési
intézmények névhasznáIatźtrőI szolő 2012012. (VIII. 31.) EMMI renđeletben, a közalkalma-
zottak jogállásaról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a munka törvénykonyvéről szóló
2012. évi I. tĺjrvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a kĺizalka|mazottak jogáI|á-

sáról szóló 199f. évi XXXil. törvény kĺiznevelési intézményekben tĺirténő végrehajtásaról
sző|ő 3f6l2013. (VIII.3O.) Korm. rendeletben, az źlllamhźĺńartźsrő| sző|ő 2011. évi CXCV
törvényben és az źtlIamhánarńsről szóló törvény végrehajtásarőI sző|ő 368/201'1.(XII.3l.)
Korm. rendeletben foglaltakon alapul.

F enti ek a| apj án kéť tik az a|ábbl hatźlr o zati j avas l at el fo g adás át.

HaľÁnoz.ąTI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet rigy dtint' hogy

1. jőváhagyja a Napraforgó Egyesített ovoda Szervezeti és Műkĺ'dési Szabźiyzatźń az eIő-
teľjesztés 1. szánrú melléklete szerinti tartalornmal 2015' auguszrus 01. napi hatá|ybalé-
péssel.

Felelos: polgármester
Határido: f0I5.június 25.

2. jőváhagyja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító ok-
iratát és a móđosítással egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiľatat az előterjesztés2-3.
sz. mellékletében foglalt taľtalomma|,2015. augusztus 01. napi hatályba lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|5.június 25.

3. jőváhagyjaaJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szeľvezeti és

Működési Szabá|yzatát az e|oterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalomma|2015.
augusztus 01. napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: f015.június 25.

4. jóváhagyjaalőzsefvárosi Intézménymtĺkĺidtető Kozpont megszüntető okiratát azeloter-
jesztés 4. sz.mel|ékletében foglalt tartalommal,20I5.július 31. hatályba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 25.

5. jováhagyja a lőzsęfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont és a Napra-
forgó Egyesített Ővoda kĺjzött létrejövő Munkamegosztási megállapodást az előterjesz-
tés 6. számú melléklete szerinti tartalomma|2015. augusztus 01. napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Határiďó: 20 l 5. j únius 25.



6. a) a 2f9l2012. (Vm' 28.) Kormányrendelet melléklet szerint nyilatkozik, hogy az on.
kormányzat a működtetői feladatot a20I5l20I6. tanévtől továbbra is ellátja.

b) elfogadja az onkormányzatés KlebelsbergIntézményfenntaľtó Kozpont között léĺ
rejött hasznáIati szerzodés módosítását az előterjesztés 7. szźlmís' melléklęte szeľinti
tartalommal 20i5. augusztus 01. napi hatállyal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. június 25.

módosítja a13612015. (VI.04.) számíhatáĺozatáĺak 10. b) pontját azalźhbiak szerint:

,,10. b) 2015. augusztus 01. napjától alőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó-
léti Központ engedélyezett álláshelyeinek szttmźń 209 főben hatáĺozza meg (címeken be-
ltil: 4010l címen 12 fő - önként vállalt feladat - ,40I0f címen 55 fő' ebből ĺjnként vál-
lalt feladat 4 fő, 40103 címen 20 fő,40104 címen 35 fő,ebből önként vállalt feladat 5 fó,
40105 címen 32 fő, 40106 címen 17,5 fő, 40107 címen 3,5 fő,40108 címen 10 fő, 40109
címenf4),,,

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2015. július 3 1.

a) a 13612015. (VI:04.) számú határozatnak 3.a) pontjában elfogadott létszámbővĺilés
miatt 2015. évben időarányosan 12.689,0 e Ft összeget biztosít az onkoľmtnyzat a Nap-
raforgó Egyesített óvodának.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. június 25.

b) tartós kötelezettséget vállal az 8. a) pontban foglalt álláshely ťtnarszírozására, mely-
nek összege éves szinten 37.716,4 e Ft, fedezetéül a következő évek költségvetésében a
központi költségvetési támogatason felül az onkoľmtnyzat saját bevételét és a helyi
adóbevételt jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. junius 25.

I vezetói álláshelybővülés és avęzetői bérek emelésére időarányosan 3.959,9 e Ft, va-
lamint az Intenzív Családmegtartó Szo|gźt|tatáshoz kapcsolódó szakmai vezeto és

szupervizor megbízási díjainak fedezetére 786,0 e Ft ĺlsszeget biztosít az onkormćnyzat
a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5' június 25.

10. felkéri a Kisfalu Józsefvarosi VagyongazdáLkodő Kft. iigyvezető igazgatőját és a Jó-
zsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a műkcidtetői fela-
datmegosztás szerinti megállapodás megkötésére.

Fel elő s : Kis fal u Kft . ügyvez ető igazgatój a, J S zS zGyK intézmé nyv ezetője
Határidő: 2015. szeptember 30.

-

8.

9.



11. Felkéri a Napraforgó Egyesített ovoda vezetőjét, hogy vizsgálja felül az ővodai dolgo-

zók illetményét és a béremelés, bérľendezéssel összefüggő koltségvetési többletfedezet

igényére vonatkozó javaslatát a képviselő-testület 2015. novemberi iilésére készítse elő.

Felel ő s : Napľafor gó E gyesített ovo da v ezetoje, pol gármester

Határidő: képviselo-testtilet 20 1 5. novemberi tilése

72. feIhata\mazza a polgiĺrmestert a határozat 1-6. pontja szeľinti dokumentumok alttításfua

és az alapító, uálu-int a megszüntető okiľatok tekinteĹébett a Magyaľ Állarrrkirrcstar.

esetleges hianypótlási felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése
jelen határozatta| nem lehet ellentétes és az a|apító okiratokat lényegi _helyreigazitási

kérdésnek nem minősülő - kérdésekben nem módosíthaĘa.

Felelő s : polgárľrester
Határiďó f0| 5.július 1 5.

13. a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében 5.234,9

e Ft-ot bizto sít isko lák konyhai eszközeinek, berendezé si taĺgyain ak beszętzését e,

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015.június 25.;

14. felkéri aJőzsefvfuosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, hogy a
Képviselő-testtilet kĺjvetkező ülésére az intézményen beliili létszámváltozások miatt az

intézményen belüli költségvetés módosítást/ átcsopoľtosításokat terjessze be.

Felelős: polgiármester
Határidő: 2015.június 25.;

1 5 . a Józsefuárosi Intézményrnűkodtető Központ engedélyez ett |étszámźLt f0|5 . augusztus 1 .

napjával tĺiľli.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľidő: 2015.június 25.

|6. a Jőzsefuĺárosi Intézményműködtetési Központ ]2|0| cím _ kötelező fęladat - bevételi

miĺkĺidési ťlnanszirozási bęvételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tá-
mogatás ťĺzetési szźtm|án torténő jőváírása e|oirtnyzatár 2I.094,3 e Ft-tal és ezze| egyl.
dejrĺleg akiadás személyi juttatás e|óirányzattú||.6f4,2 e Ft-tal, amunkaadótterhelő já-

rulékok és szociális hozzttjáru|ási adó e|őirányzattł3.995,I e Ft-tal, dologi kiadások elő-

irányzatát 5'475,0 e Ft-tal csökkenti 2015. augusztus 1. napjával történő jogutódlással

megszüntetés miatt.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. június 25.;

17. A Iőzsefuárosi Szociális Szolgáltátó és Gyemekjóléti Központ 40102 cím - kötelezo

feladat _ bevétel működési ťlnanszirozáson belül az irtlnyítőszervi támogatásként folyó-
sított támogatás fizetési szám\án történő jóváírása e|oiráĺyzatat 19.337 

'2 
e Ft-tal és ezze|

egyidej űleg a kiadás személyi j uttatás e|őiráĺyzatát I0 .228 ,6 e Ft-tal; a munkaadót teľhe-

lő járulékok és szociá|is hozzćtjárulási adó e|oirźnyzatát 3.633,6 e Ft-tal, a dologi kiadá-

sok előirányzatát 5.475,0 e Ft-tal nregemelni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. iúnius 25.;
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18. a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím - kĺjtelező
feladat - - bevétel mfüödési ťlnanszírozáson belül az irźnyítőszervi támogatásként fo-
lyósított támogatás fizetési szźtmltn történő jővźńrása e\őirányzatát 887 ,5 e Ft-tal és ezze\
egyidejtileg a kiadás személyi juttatás e\oirányzatát 698,8 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő
járulékok és szociális hozzźĺjáĺu|ási ađó elóirźnyzatát I88,] e Ft-tal megemelni.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. junius 25.;

19. a koltségvetés címĺendjét 2015. augusztus 1. napjával kiegészíti a 72100-17 címmel
Napraforgó Egyesített ovoda elnevezésse|, ezze| egyidejűleg a72I0|-7f100-16 címeket
f015. július 31. napjával torli az ĺntézmények jogutódlással, valamint beolvađassal toľ-
ténő megszüntetése címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.;

20. a 72100-04-72100-16 címek engedélyezett létszámát 2015. július 3 1 . napjával törli.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. június 25.;

21. a Napľaforgó Egyesített óvoda 7f10O-I7 cím _ kĺitelező fęladat _ bevétel mfüödési fi-
nanszirozási bevételen belüI az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťtze-
tési számlán történő jóváíľása előirttnyzatát 869,6 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|oirányzatát 696,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzźi1tru|ási adó e|oírźlnyzatát 172,8 e Ft{al megemeli a Jőzsefvárosi Intézményműköd-
tető Központtól áthely ezett 3 álláshely címén.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. június 25.;

22. a Jőzsefuárosi Intézményműköđtető Központ 72I0f cím - kötelező feladat _ bevétel mrĺ-
k<jdési ťlnanszitozási bevételen belül az irényítőszervi támogatásként folyósított tźlmoga-
tás fizetési száml'źtn tĺlrténő jővźńrtĺsa e|őírányzatát 61.105,0 e Ft-tal és a múködési bevé-
teli előirányzattlt 4|.682,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi elői-
rányzatát 10f .787,0 e Ft-tal csokkenti étkeztetés címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.;

23. a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím - kötelezo
feladat - bevétel rnűkodési ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszeľvi támogatás-
ként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jóváírása e|őirányzatát 57.980,0 e Ft-
tal, működési bevétel e|oirányzatát 39.494,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a ki-
adás dolgi kiadások e|oirétnyzatát9].474,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. iúnius 25.:

'.:,
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24. a Jőzsefuaľosi Egyesített BöIcsődék 40100-02 cím - kötelęző felađat - bevétel mfüodési
ťlĺanszirozási bevételen belül azirźnyítőszervi támogatásként folyósított tźtmogatás ťlze-
tési számlán történő jóváírása e|őírćtĺyzattLt 3.I25,0 e Ft-tal, mfüödési bevételi előirány-
zatát2.188,0 e Ft-tal megerneli bĺjlcsőđei étkeztetés címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 25.;

25. a lőzsefuáľosi IntézménymiĺködteĹő K(:,zporlL7f103 círrl - kutcicz(1 feladat- bevétel rrrű-

kodési ťlnanszirozási bevételen belül az irźlnyítőszervi tá'mogatásként folyósított tźmoga-
tás fizetési számlźn történő jővźtirása e\őiráĺyzatát I04.549,2 eFt-ta| a műkĺjdési bevétel
eloiráĺyzatat 30.862,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

elóirányzatát 13.001'1 e Ft-tal' a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzź1źlru|ási

adó előirányzatát 3.483,I e Ft-tal, a dologi kiadások e|őiĺáĺyzatát |18.927,0 e Ft-tal
csökkenti.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015.junius 25.;

26. a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40109 cím - kĺitelező
feladat _ bevétel múkĺjdési ťlnanszirozási bevételen belĺil az itányitőszervi támogatás-

ként folyósított támogatás fizetési szátm|tln torténő jóváírása e|őírźlnyzatát l03.2f3,3 e

Ft-tal, a múködési bevétel e|oirányzatát 30.862,0 e Ft-tal és ezzę| egyidejtĺleg a kiadás
személyi juttatás eIőirźnyzatát 11.950'1 e Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szoci-
áIis hozzájárulási adó előirányzatát 3.208,2 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatát
II8.9f7,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I5.június 25.;

27. a Napraforgó Egyesített ovoda 72IOO-I7 cím _ kĺjtelező feladat - bevételi működési
ťĺĺanszítozáson belül az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számLán történő jóváírrása e|őirźnyzatát I'325,9 e Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
személyi jutĹatás előirźnyzatát l.051,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozzájźtru|ási adó e|óirźnyzatátf74,9 e Ft-tal megemeli alózsęfvźlrosi Intézményműkod-
tető Kozponttól áthely ezęIt 3 álláshely címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 25.;

28. a Jőzsefváľosi Intézményműkcĺdtető Központ 7f|0I cím - önként vállalt feladat - bevé-
teli működési f,lnansziľozźisi bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési sztrĺián torténő jőváírása eIőirányzatát |I0,9 e Ft-tal csĺjkkenti és ęz-

zel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát 85,9 e Ft-tal, a munkaadót terhe-

lő jáľulékok és szociáIishozzájárulási adó eIoirányzatát25,0 e Ft-tal csĺikkenti.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2015.június25.;
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29. a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - önként vál-
lalt feladat - bevételi működési ťlnaĺszirozási bevételen beltil az iľźnyítőszervi tźrnoga-
tásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváíľása e|őirányzatát 32,2 eFt-
tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociá|ishozzź$trulási adó e|őirányzatát 5,8 e Ft-
tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.;

30. a Napraforgó Egyesített ovodák 721OO-I7 cím _ önként vállalt fęladat - bevételi itźnyí-
tószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlántörténő jőváírása előirány-
zatát 72,9 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatát 53,7 e Ft-tď, munkaadót
terhelő jáľulékok és szociális hozzájárultlsi adó előirtnyzatát 19,2 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 25.;

3I. a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ 12103 cím - önként vállalt feladat _ bevé-
teli miĺködési finanszírozási bevételen belĹil az irányítószervi tttmogatźlsként folyósított
támogatás fizetési szám|tn történő jővćtirásae|őirtlnyzatát2.316,0 e Ft-tal csokkenti és
ezze| egyiđejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát 1.343,4 e Ft-tal, a munkaadót
terhelő jĺáľulékok és szociális hozzétjáru|ási adó e|óiráĺyzatát 479,6 e Ft-tal. dologi kiadá-
sok előiľányzat"źń 493,0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 25.;

32. a Jőzsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40Í09 cím - ĺjnként vál-
lalt feladat - bevételi irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlmltn
történő jőváírása e|oirźnyzattLt 2.170,1 e Ft-tal és ezzę| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|oirźtnyzatttt |.235,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó előiranyzatźĺt 44I,2 e Ft-tal, dologi kiadások e|oirányzatát 493,0 e Ft-tal
megemeli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20l5. június 25.;

33. a Napľaforgó Egyesített ovodák 1f|OO-|7 cím - önként vállalt feladat - bevételi műko-
dési finanszítozási bevételen belül az irányítószervitámogatásként folyósított támogatás
ťlzetési sztlm|án történő jóváírása e|őirányzatát 145,9 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kia-
dás személyi juttatás eloirányzatźlt 707,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaĺulékok és szo-
ciáIis ho zzáj árulás i adó e 1ő irán y zatát 3 8,4 e Ft-tal me geme Ii.

Felelős: polgármester
Határidő 2015.június 25.;

34.az onkormányzatkiadás l1107-01 cím mrĺködési cél és általános taľtalékon belul az
általános tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatźrő| 5.234'9 e Ft-ot átcsoportosít a kia-
dás 11108-02 cím felhalmozási f,lnanszirozási kiadáson belül az irányitőszervi támoga-
tásként ťolyósított támogatás kiutalása - kotelező feladat - e|őirányzatára konyhai felsze-
relések beszetzése címén.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.;
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35. a Jőzsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím _ kĺjtelező
feladat - bevételi feIha|mozźlsi finanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi télmoga-

tásként folyósított tĺímogatás fizętési szźtmlrán torténő jóváíľása e\őiráĺyzatát és a kiadás
beľuhazás e|oftźnyzatát 5.f34,9 e Ft-tal megemeli konyhai eszkcizök, felszerelések be-
szetzése címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. jtlnius 25.;

36.az onkormĺĺnyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általanos tartalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat - eloírányzatźtrő| f .I25,I e Ft-ot átcsopoľtosít 1 1108-

02 cím _ kötelező feladat _ kiađás működési ťlnanszírozási kiadáson belül az irányítő-
szqví támogatasként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - e\őirényzatára
2.052,2 e Ft-ot, a miĺködési ťlnanszítozási kiadáson belül az fuányítőszervi támogatás-
ként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat - e|óirtlnyzattlra72,9 e Ft-ot
a Jozsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető helyet-
tesi munkakĺirbére és juttatásai és annak jarulékai címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. junius 25.;

3J. a Jőzsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ 4aI02 cím - kötelező
feladat - bevételi működési ťlnanszirozási bevételen belül az irányitőszervi támogatás-
ként folyósított támogatás fizetési szá'.ľúźn tĺjrténő jóváíľása e|őkźnyzatát 2.052,f e Ft-
tal és a kiadĺás személyi juttatás e|őirźnyzatát 1.600,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulé-
kok és szociális hozzájźnu|źlsi adó e\oirźnyzatźń 432,0 e Ft-tal és dologi kiadások elői-
rtnyzatát f0,2 e Ft-tal megemeli intézményvezető helyettesi munkakör bére és juttatásai

és annak járulékai címén.

Felelős: polgánnester
Határidő: 2015. június 25.;

38. a Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|0f cím - önként vál-
lalt feladat - bevételi miiködési ťlĺanszirozási bevételęn belül az irányítőszervi támoga-
tásként folyósított támogatás fizetési szźtm|ántörténő jőváirása e\őirźnyzatźIt72,9 e Fĺtal
és a kiadás személyi juttatás előfuányzatát 53,7 e Ft-tal, munkaadót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájarulási adó e|őirányzatát 19,2 e Ft-tal megemeli intézményvezető helyet-
tesi munkak<iľ bére és juttatásai és annak járulékai címén'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.;

39. a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72|OO-O7 cím - kötelező feladat - bevétel mű-
k<'dési ťtnanszkozási bevételęn belül azirányítőszervi támogatásként folyósított támoga-
tás fizetési sztnrJáĺ történő jőváírása e|őiĺźnyzatát22.423,I e Ft-tal, a felhalmozási ťl-
nanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési szám|án történő jőváírá-

sa előirányzatát 99 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás elóirányzatźÍ
17.421,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ás adó eloirány-
zatát 4.760,7 eFt-ta|, a dologi kiadások e|óirźnyzatátf4I,0, e Ft-tal, aberuháztls elői-
rányzatát 99,0 e Ft-tal cscikkenti és a Napraforgó Egyesített ovodák 72100-17 cím - ktj-
te|ező feladat - bevétel műkodési ťlnanszítozási bevételen belül az írányitőszeĺvi támo-
gatásként folyósított támogatás fizetési szám|źln történő jováírása e|őirányzatát f2,423,|
e Ft-tal, a felhalmozási f,rnanszírozási bevételen belül az irányitoszervi támogatásként fo-
lyósított támogatás Íizetési szám|ántöľténő jőváirása e|óirányzatát 99,O e Ft-tal megeme-
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li, a kiadás személyi juttatás előirtlnyzatát 17.4fI,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulé-
kok és szociális hozzájáru|tlsi adó e|őhányzatát 4.760,7 e Ft-tal, a dologi kiadások elői-
rányzattńz4I,0 e Ft-tal, abęnlházás előiľányzatát99,0 e Ft-tal megemeli beolvađás cí-
mén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.;

40. a Napľaforgó Napközi otthonos óvoda 7TIOO-O7 cím - ĺjnként vállalt feladat _ bevétel
műkcjdési ťlnanszírozási bevételen beliil az irányítőszervi támogatlĺsként folyósított tá-
mogatás ťlzetési szttm|tn történő jóváírása e|őirányzatát 3.274,2 e Ft-tal csokkenti és ez-
zel egyiđejiileg a kiadás személyi juttatás e|őitnyzatát 2.358,7 e Ft-tal, a munkaadót
terhelő jarulékok eloirányzattń gI5,5 e Ft-tal csökkenti és a Napľaforgó Egyesített ovo-
đák 72100-17 cim - onként vállalt feladat - bęvétel műkodési ťlnanszirozási bevéteIen
belül az irĺĺnyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|án tĺirténő jóvá-
írása előirányzatźń 3.274,f e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás elóiráĺyzatát 2.358,7 e

Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzźĄfuu|ttsi adó e|őirányzatát 9I5,5 e

Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. iúnius 25.:

4I. aYárunk Rád Napközi otthonos ovoda 72100-08 cím - kötelező feladat _ bevétel mű-
ködési ťtnanszírozási bevételen belül azirányítőszervi támogatásként folyósított támoga-
tás ťrzetési szźm:Jtn töľténő jőváírásae|őirtnyzatát20.957,8 e Fttal és felhalmozásifi-
nanszirozási bevételen belül az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlze-
tési számlán töľténő jőváírása e|őirányzattlt 735,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

e|oirányzatźLt |6.3f6,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzĄćrulási
adó előiranyzatźtt 4.331,8 e Ft-tal, dologi kiadások eIoirányzatát 300,0 e Ft-tal, beľuhazas
e|oirányzatát 135,0 e Ft-tal csokkenti és a Napľaforgó Egyesített ovodfü 72|00-17 cim
- kötelező feladat - bevételi műkodési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|źln tĺjrténő jővákása e|őirányzatát
20.957,8 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 16.326,0 e Ft-tal, a munka-
adót teľhelő jarulékok és szociális hozzźtjáru|ási adó e|óirányzatát 4.331,8 e Ft-tal, a do-
logi kiadások előirányzatźtt 300,0 e Ft-tal, abenlházás előirányzatát |35,0 e Ft-tal meg.
emeli beolvadás címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25';

42. aYárunk Rád Napközi otthonos óvoda 72|OO-08 cím _ önként vállalt feladat _ bevételi
működési ťtnanszírozási bevételen belül az irányitoszervi támogatásként folyósított tá-
mogatás f,rzetési szám|ćn torténo jóváírása eIoirányzatát3.238,8 e Ft-tal csökkenti és a
kiadás személyi juttatás e|őírányzatáÍ.2.f85,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzźtjáru|ási adó e\őirányzattlt953,2 e Ft.tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
Napraforgó Egyesített ovodák 72L00-17 cím _ önként vállalt feladat - bevételi műkodési
ťlnanszítozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatts ťlze-
tési számlĺán töľténő jőváírása eIokányzatát 3.f38,8 e Ft-tal megemeli és a kiadás szęmé-
lyi juttatás e|őirtnyzatátf .285,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hoz-
zájáru|ási adó előirányzatát953,2 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő: 2015. iúnius 25.:
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43. a Tatlka Napközi otthonos ovoda 12100-04 cím - ktjtelező feladat - bevétel működési
ťlnaĺszítozási bevételen beliil az irányitőszeri támogatásként folyósított tźlrnogatás ťlze-
tési számlán történő jóváírása e|őirtnyzatátf3.49I,9 e Ft-tal, a felhalmozási ťrnanszíro-

zási bevételen beltil azfttnyítőszeritámogatásként folyósított támogatás f,lzetési számlán
történő jóváírása előiĺányzatźLÍ. 139,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás elóirányzatát
18.038,2 e Ft-tal, a munkaadót terhęlo jáľulékok és szociális hozzájćľ.ulási adó előirány-
zatát 4'987,7 e Ft-ta|, a dologi kiadások e|óirányzatát 466,0 e Ft-tal, abenlházás elői-
tányzatát 139,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a Napľaforgó Egyesített óvodák
7zI00-I7 cím - ktitelező feladat - bevétel műköđési ťlnanszirozáson beltil az irźnyítő-
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szttmÍán történő jőváirása eloirá'ĺyza.
tźń23.49Í,9 e Ft-tal, fe|ha|mozźlsi Íinanszírozĺĺsi bevételen belül azirźnyítőszervitámo-
gatásként folyósított támogatás fizetési száĺrián ttjľténő jőváirása e|óirtnyzattt 139,0 e

Ft-tal és ezze| egyidejĺileg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźLt 18.038,2 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jĺírulékok és szociális hozzźljáru|átsi adó előhtnyzatát 4.98] ,7 e Ft-tal,
a dologi kiadások e\óirányzatát 466,0 e Ft-tal' aberuhźnźts előiľányzatát 139,0 e Ft-tal
megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgrírmesteĺ
Hatáľidő: 2015. jrlnius 25.;

44, a Tti1ka Napközi otthonos óvoda 7fIO0-O4 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ bevétel mű-
ködési ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi ttlmogatásként folyósított támoga-

tás fizetési sztĺritn tĺirténő jóváírása e\óirźnyzatát 4.0]6,6 e Ft-ta.l és a kiadás személyi
juttatas e|oirányzatát.2.873,7 e Ft-tal, a mrrnkaadót terlrelő jarulékok és szociális hozzä-
járulási adó előinínyzatát 7.202,9 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a Naprafoľgó
Egyesített ovoda 7fl0a-17 cím - önként vállalt feladat - bevételi irányítószervi támoga-

tásként folyósított támogatás fizetési szćrn|án történő jővákása elóírányzatát 4.076,6 ę

Ft-tal, a kiadás személyi jutatás e\őirányzatát 2.87},7 e Ft-tď, a munkaadót terhelő jáĺu-
lékok és szociális hozzźtjaru|ási adó e|oírányzattĺt I.20f,9 e Ft-tal megemeli beolvadás
címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. junius 25.;

45. a Napsugáľ Napközi otthonos óvoda 7LIOO-O9 cím - kötelezo fę|adat _ bevétel műkö-
dési finanszírozźĺsi bevételen be|ul az iranyítószervi tźtmogatásként folyósított támogatás

fizetési számIán történő jfułtĺírása e|oirányzatźLt |7.131,5 e Ft-tal, fe|ha|mozási finanszí-
tozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési

szám|än tĺjľténő jóváírása e|ofuányzattt 7|4,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás elői-
rányzattú 13.287 ,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok e|őirtnyzatát 3.602,5 e Ft-tal,
a dologi kiadások e|ő\rźnyzatát24f,0,e Ft-tal, aberuházás előirányzattĺ 114,0 e Ft-tal
cstĺkkenti és a Napraforgó Egyesített ovodák 72100-17 cím - ktjtelezo feladat - bevétel

műkodési ťlnanszirozási bevételen belÍil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési számlĺĺn történő jóváirása eIóitányzatát 17 .I3l,5 e Ft-tal, a felhalmozási
ťĺnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlze-
tési számlán történő jőváírása e|oiráĺyzatá:t. |74,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

e|őirányzatát 13,287,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźi1átu|ási

adó előirányzatát 3.602,5 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatät f42,0 e Ft-tal, a bęru-

háľ;ás e|őirányzatát ||4,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. június 25.;
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46. a Napsugar Napkdzi otthonos ovoda 72100-09 cím - onként feladat - bevétel miĺködési
ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlze-
tési számlan töĺténő jóváírása eLőirźnyzatát 3.755,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás
e|oirttnyzatát 2.7I4,3 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jáľulékok eIőirttnyzatźt 1'.040,7 e Ft-
tal és a Napľaforgó Egyesített óvodak 7f|0a-Ű cím - önként vállalt feladat - bevétel
miĺködési ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi tźlmogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési számlan történő jőváirása e\oirźnyzatát 3.]55,0 e Ft-tal és a kiadás szę-
mélyi juttatás eloktnyzatźń2.7I4,3 e Ft-tal' a munkaadót teľhelő jĺĺrulékok és szociális
hozztljfuu|ási adó elóitćnyzatát I.040,7 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. junius 25.;

47. a Százszorszép Napközi otthonos ovoda ]ZlOO-|Ocim - kötelező feladat _ bevétel mĹi-
ködési ťĺnanszitozási bevételen beliil az irtnyítőszerui támogatásként folyósított támoga-
tás fizętési szźtrn|én töľténő jőváirása e|oirźnyzatát 25.753,7 e Ft-tal, ťelhalmozási finan-
szírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án torténő jőváirása e\oirźnyzattLt 177,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás elői-
Ŕnyzatát 19.955,9 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok e|őirányzatát 5.336,8 e Ft-tal,
a dologi kiadások e|oirányzatát 46|,0 e Ft-tal, aberuházás eloirányzatát I77,0 e Ft-tal
csökkenti és a Napraforgó Egyesített óvodák 7210O-I7 cím - k<jtelező feladat - bevétel
múködési ťĺnanszirozási bevételen belĹil az irányitőszerví tźlmogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési szám|źntorténő jőváirása e|oirányzatát25.753,7 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszitozási bevételen beltil u irányitőszervi támogatásként folyósított tźtmogatés ťĺze-
tési számlan történő jővtńrása e\óhányzattú 777,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
e|őirányzatźú 19.955,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjćru|ási
adó előirányzatát 5.336,8 e Ft-tal, a dologi kiadások eIoirányzatźLt 46I,0 e Ft-tal, a beru-
házás e|őirźtnyzatát 177,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.junius 25.;

48. a Százszorszép Napközi otthonos óvoda 72IO0-O9 cím - cjnként feladat _ bevétel mű-
ködési ťlnanszirozási bevételen belül azirányítőszewitámogatásként folyósított támoga-
tás fizetési szám|źn tiirténő jőváírása e|óirányzatát 4.400,7 e Ft-tal, e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás e|őiĺányzatát 2.462,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirany-
zatźń I.937,9 e Ft-tal és a Napraforgó Egyesíteft óvodák72I0O-17 cím - cinként vállalt
feladat - bevétel mfüödési ťĺnanszírozási bevételen belül azkźlnyitőszervitźĺnogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án torténő jóváírása e|őirányzatát 4.400,7 e Fttal és a
kiadás személyi juttatás e\őirźlnyzatźLt f .46f ,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzźĄźru|ási adó előirányzatát I.937 ,9 e Ft-tal megemeli beolvadás címén'

Fclclős: polgáľmcstcr
Hatáľidő: 2015.június 25.;

49' aKoszorú Napközi otthonos óvoda 72|00-|3cím - kotelező feladat - bevétel működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺze-
tési számlan történő jőváirása előirányzatát20.l94,9 e Ft-tal, felhalmozási finanszíľozási
bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváírása e|oftányzatźLt 709,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e\őirányzatźĺt
15.553,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok e|oírányzatát 4.35I,3 e Ft-tal, a dologi
kiadások e|őirányzatátL9),O e Ft-ta1, aberuházás e|őirányzatát 109,0 e Ft-tal csökkenti
és a Napraforgó Egyesített ovodák 72|00-17 cím - kötelező feladat - bevétel mrĺkcjdési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fize-.
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tési számlán tĺjrténő jóváírása e|őfuźnyzatat 20.194,9 e Ft-tal, a felhalmozási finanszíro-
zásíbevételen belül az irźnyítőszervi táĺnogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám-
lan tĺjrténő jőváfutsa e\oirtnyzatát 109,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirány-
zatźú 15.553,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozztĺ1źlru|ási adó elői-
rányzatźú 4.35I,3 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzaÍćLt290,0 e Ft-tal, a beruházás elő-
irányzatát 109,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Haĺ.áľiúĺ5: f0I5.jfulius 25.;

50. a Koszoru Napközi otthonos óvoda 72I0O-I3 cím - ĺinként feladat - bevétel műkodési
finanszírozási bevételen belul az irányítőszeĺvi támogatásként folyósított támogatás ťĺze-
tési számlĺĺn történő jőváirźsa e|olĺényzatát3.666,7 e Ft-tal, e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás e|őirányzatát 2.62I,9 e Ft-tal, a 

'munkaadót 
teľhelő jarulékok előirányzatát

I.044,8 e Ft-tal és aNapraforgó Egyesített ovođák 72I00-I7 cím - önként vź.Jla|t feladat
- bevétel működési ťlnanszirozási bevételen belül az irányítőszervĺ támogatásként folyó-
sított támogatás fizetési számlan töľténő jőváírása e|ő\rźnyzatát 3.666,7 e Ft-tal és a kia-
dás személyi juttatás e|oirtnyzatźLt 2.621,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájáruIźtsi adó e|oirttnyzatát I.044,8 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelos: polgármesteľ
Hatétridő: 2015.június 25.;

51. a HétszinvirágNapközi otthonos ovoda 72ĺOO-12cím - kĺjtelező fela.iat _ bevétel mű-
kĺjdési ťlnanszirozási bevételen beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított támoga-
tás fizetési számlźn töľténő jóváírása e|őirányzattń |8.970,6 e Ft-tal, folhalmozási finan.
szirozási bevételen belül az iránýtószervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési
szám|án tcjrténő jőváirása e|őirźnyzatát 114,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás elői-
rányzatát L4.724,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelo jarulékok előiĺtnyzatát 3'967,| e Ft-tal,
a dologi kiadások e|őirźĺĺyzatát279,0 e Ft-tal, a beruhlŁas e|őlľányzatát I|4,0 e Ft-tal
csökkenti és a Naprafoľgó Egyesített óvodák72IOO-17 cirn_ kĺitelező feladat - bevétel
működési ťlnanszítozási bevételen belül az irźnyitőszervi tĺánrogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési szám|án történő jőváírása előirźnyzatźLt 18.970,6 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszítozási bevételen belül azirźnyitőszervítźtmogatásként folyósított tźlmogatás ťlze-
tési számlán torténő jővźtirása e|oirányzatát II4,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

e|óírźnyzatát 14.724,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzéi1átulási
adó előirányzatźtt 3.967,1 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzatát279,0 e Ft-tal, a beru-
hźzás e|őirányzatát I|4,0 e Frtal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5.június 25.;

52. aHétszínviľág Napközi otthonos óvoda ]2IO0-I2 cím - önként feladat - bevétel mĺĺkö-
dési ťrnanszírozźĺsi bevételen be|ul az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlmlán történő jőváírźsa előhányzatát2.588 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|oirányzatát 1.579,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok eloirźnyzatát 1.008,8 e Fĺ
tal és a Napraforgó Egyesített ovodák 72100-17 cím - önként vállalt feladat - bevétel
működési ťlnanszítozási bevételen belül az irźnyitőszervi tĺámogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési szám|án történő jőváírźsa e|őirtnyzatát2.588,0 e Ft-tal és a kiadás sze-
mélyi juttatás elóitányzatát 1.5]9,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájźrulźtsi adó e|óirányzatát 1.008,8 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgárnrester
Határidő 2015.június 25.;
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53. aSzivárvány Napközi otthonos ovoda 72IOOĄ1cím - kötelező feladat - bevétel műkö-
dési Íinanszítoztlsi bevételen beltil az iľányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|án torténo jóváírása előirányzatat29.373,2 e Ft-tal' fe|halmozási finanszí.
rozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ĺrzetési
szám|án történő jőváfuása e|oiĺtnyzatźLt 165,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás elői-
tányzatát22.529,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok e|oirányzatát 6.419,0 e Ft-tal,
a dologi kiadások e|oirányzatát 425'0 e Ft-tal, abeĺuhźtzás e|óirányzatát 165,0 e Ft-tal
csökkenti és a Naprafoľgó Egyesíteft óvodák 72IOO-I7 cím_ kötelező feladat - bevétel
mtĺkĺjdési ťlnanszirozási bevételen beliil az irányítószervi tiímogatásként folyósított tá-
mogatás ťrzetési szám|tn tcirténő jőváírása e|őirźnyzatéLt29.373,2 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszirozási bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogaÍás fize-
tési számlán torténő jőváírása eloirćnyzatźLt 165,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
előirányzattltf2.529,f e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzĄáru|ási
adó előirányzatát 6.419,0 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatźLt 425,0,0 e Ft-tal, a be-
tuházás e|őirányzattú 165,0 e Ft-tal megemeli bęolvadás címén'

Felelos: polgármester
Határidő: 2015.június 25.;

54. a Szivárvány Napközi otthonos Övoda 72I0O-ĺ1 cím - önként feladat - bevétel műkö-
dési finanszítozźsi bevételen beliil az irźĺnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlm|án töľténő jőváirasa e|oirtnyzatát 4.I|6,4 e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-
tás előirányzatźú' 2.803,3 e Ft-tal, a munkaadć't teľhelő járulékok eIőirányzatźú I.3I3,I e

Ft-tal és a Naprafoľgó Egyesített ovod ák 72IOO-|7 cím - önként vá||a\t feladat - bevétel
működési ťlnanszírozási bevételen belül az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési szám|án tĺiľténő jőváírása előirányzatát 4.I|6,4 e Ft-tal és a kiadás sze-
mélyi juttatás előirźlnyzatátf.803'3 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális
hozzájátulási adó előfuźlnyzatát |.3I3,1 e Ft-tal megemeli beolvadás círnén.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015.június 25.;

55. a Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72|00-I4cim - kötelező feladat - bevétel műkö-
dési finanszírozási bevételen be|u| az íráĺyitőszervi tiímogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szélm|tln tĺjrténő jóváírása eloirźnyzatźLt22.088,6 e Ft-tal, felhalmozási finanszí-
tozási bevételen belüI az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán tcjľténő jőváírása e|őirźnyzatát 137,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás eloi-
ńnyzatźÍ 17 .0f3,f e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok e|óitányzatát 4.684,4 e Ft-tal,
a dologi kiadások e|őirányzatát 381,0.e Ft-tal, aberuhźaás e|őirányzatát I37,0 e Ft-tal
csökkenti és a Napľafoľgó Egyesített ovodák 72|00-17 cím - kötelező feladat - bevétel
műkodési ťĺnanszítozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tá-
mogatás ťrzetési szám|źntörténő jőváírásae|őirányzatátf2.088,6 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszítozási bevételen belül azirźnyítőszervitźlmogatásként folyósított támogatás fize-
tési számlán történő jőváirása e|oirányzatźlt 137,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
e|őirányzatát 17 .023,2 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjźm|ási
adó előiranyzatźú 4.684,4 e Ft-tal, a dologi kiadások elóirtlnyzatát 381,0 e Ft-tal, a beru-
hźnás eloirányzatát |37,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.június 25.'
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56. a Mesepalota Napkozi otthonos ovoda 72100-14 cím - önként feladat - bevétei műkö-
dési finanszírozási bevételen be|u| az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás
f,rzetési számlźn töľténo jővźtirźsa elóirźnyzattt 3.768,8 e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-
tás előirányzatźú2.643,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jrĺrulékok eloirányzatát I.125,4 e

Ft-tal és a Napraforgó Egyesített ovodiík 7f100-I7 cím - önként vállalt feladat - bevétel
működési ťlnanszítozási bevételen beltil az irtnyítőszervi tĺámogatrásként folyósított tá-
mogatás ťrzetési sztlmlźn torténő jóvaírása előirźnyzatát 3.768,8 e Ft-tal és a kiadás sze-
mélyi juttatás e|okttnyzatát 2.643,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozzä1äĺuläsí adó e|oiränyzatät I.I,f5,4 e ľ.Ĺtal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgĺíľmester
Hattlriđo: 2015.június 25.;

57. a Gyerek-viľág Napkozi otthonos óvoda 7210O-O5cím - kötelező felađat - bevétel mű-
kĺjdési ťĺnanszírozási bevételen beltil azirźnyitőszewítámogatásként folyósított tźlmoga-
tás ílzetési szémltn torténő jőváirása eloirźnyzatźLt37.920,| e Ft-tal, fe|ha|mozětsi finan-
szirozási bevételen beltil az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szfunláĺ történő jóváĺrása e|oirtnyzatát 216,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás elői-
rányzatát29.I49,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok e|ofuányzatát 8.333,1, e Ft-tal,
a dologi kiadasok e|oirźĺnyzatźLt 438,0 e Ft-tał, a benlházás előirányzatát fI6,0 e Ft-tal
csĺjkkenti és a Napľaforgó Egyesíteft óvodák 72I0O-17 cím - kötelező feladat - bevétel
működési ťlnanszitozási bevételen belül az irtnyítőszeľvi trímogatrĺsként folyósított tá-
mogatás fizetési szźlm|źn történő jóváírasa e|óiráĺyzatźLt3].920,l e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszírozĺĺsi bevételen belül az irźtnyitőszewi támogatásként folyósított támogatás ťlze-
tési számlán történő jőváírása e|oirźnyzatát.276,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

előiĺ;tnyzatatz9.I49,0 e Ft-tal, a munkaadót terhęlő jaľulékok és szociális hozzźljćľulási
adó előirányzatát 8.333,1 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirtnyzattú 438,0 e Ft-tal, a beru-
házás e|óirtnyzatátfl6,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.június 25.;

58. a Gyerek-viľág Napközi otthonos óvoda 72|OO-O5 cím - önként feladat - bevétel mű-
ködési ťĺnanszírozási bevételen belül aziľźnyítőszervitámogatásként fblyósított támoga-
tás fizetési számlán történő jőváírása e|oirźnyzatát 6.557 ,f e Ft-tal, a kiadás személyi jut-
tatás előiranyzatát 4.664,5 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jarulékok eIőirányzatát I.892,7 e

Ft-tal és a Napraforgó Egyesített ovodfü 7fI00-I7 cím - onkéntvźůlalt feladat - bevétel
működési ťlĺanszírozási bevételen belül az irányítőszeľvi támogatĺĺsként folyósított tá-
mogatás Íizetési számlán torténő jóváírása e|őkányzatát 6.557,f e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás e|őirtnyzatát 4.664,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociá-
|ishozzájćrulási adó előirányzatát I.892,7 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgarrnester
Határidő: 20t5. iúnius f5...

59. a Kincskereső Napközi otthonos ovoda 72l00-06cím - kĺjtelezo feladat - bevétel mű-
ködési ťlnanszirozási bevételen belül azfuányitőszervttámogatásként folyósított támoga-
tás fizetési szźtm|án történő jóvźtírása e|oirányzatźLÍ.22.74f ,8 e Ft-tal, fe|ha|mozási finan-
szirozási bevételen belĹil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzętési
számIán töľténő jőváírása e|oirźtnyzatát I|4,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás elői-
rźlnyzatát 17.546,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok elóirźtnyzatát 4.829,3 e Ft-tal,
a dologi kiadások előirányzatát 36],0 .e Ft-tal, a beruházás e|oirźnyzatát 714,0 e Ft-tal
csĺikkenti és aNaprafoľgó Egyesített ovodák]2I00-I7 cím- kotelező feladat - bevétel
műkĺjdési ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszeľvi tiímogatásként folyósított tt:'.
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mogatás f,izetési szám|ćtn történő jóváírása e|őirányzatát22.]42,8 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlĺanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlze_
tési számlán történő jőváírźsa előirźnyzattLt IÍ4,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

előiráĺyzatát 17.546,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási
adó előirányzatźń 4.829,3 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzatát 36] ,0 e Ft-tal, a beru-
házás elohátyzatát II4,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 25.;

60. a Kincskereső Napközi otthonos óvoda 72|00_06 cím - önként feladat - bevétel műkö-
dési finanszírozásí bevételen beliil az irányítószervi tźlmogatásként folyósított támogatás
Íizetési szźlm|án tcjrténő jőváírtsa e|óirźnyzatát 3.274,I e Ft-tal, a kiadás személyi jutta-
tás előirányzatát 2.234,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok elóirányzatát I.039,4 e

Ft-tal és a Napraforgó Egyesített ovodák 72I00-I7 cím - önként vállalt feladat - bevétel
működési ťĺĺanszírozási bevételen belül az irttnyitőszervi támogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési szám|án történő jővćtírásaellóirtnyzattń3.2]4,I e Ft-tal és a kiadás sze-
mélyi juttatás e|oiráĺyzatát 2.234,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájáru|ási adó előirźtnyzatát1.039,4 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5.június 25';

61 . a Pitypang Napközi otthonos óvoda 72IOOĄ5 cím - kötel eze feladat _ bevétel mtiködé-
si finanszírozási bevételen belül azfutnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fi-
zetési szźm|án történő jőváírźsaelőirányzatat 19.5l9,3 e Ft-tal, felhalmozási finanszíľo-
zásibevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szćlm-
lan történő jóváírása e|óirányzatát 165,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|óitányzatźlt
|5.212,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirźnyzatát 3.970,6 e Ft-tal, a dologi
kiadások e|őirtnyzatát 336,0 e Ft-tal, aberuháztls e|óirtnyzatź'/. 765,0 e Ft-tal csökkenti
és a Napĺaforgó Egyesített ovodák72I00-I7 cím _ kötelező feladat - bevétel mrĺködési
ťlnanszírozĺísi bevételen beltil azirtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fize-
tési számlán történő jóváírása előirźtnyzatěń 19.519,3 e Ft-tal, a felhalmozási finanszíro-
zási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám-
lán töľténő jőváírása e|ofuányzatát 165,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|oirźtnyza-
ttú 15.212,7 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájźtruIási adó elői-
rźlnyzattú 3.9]0,6 e Ft.tal, a dologi kiadások e|őirányzatát 336,0 e Ft-tal, a beľuházás elő-
irányzatát 165,0 e Ft-talmegemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határido: 2015.június 25.;

62. aPitypang Napközi otthonos ovoda 72|00Ą5 cím - önként feladat - bevétel műkodési
ťĺnanszírozási bevételen belül azirányíÍőszervitámogatásként folyósított támogatás fize-
tési számlán torténő jőváírtsa e|őirányzatát 3.193,| e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|őftányzatát 2.206,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok e|oirźlnyzattLt 986,3 e Ft-tal
és a Napraforgó Egyesített ovodák72|00-17 cím - önként vállalt feladat - bevétel mĺĺ-
ködési ťĺnanszirozási bevételen beltil az irányitőszervi tźlrnogatásként folyósított támoga-
tás f,rzetési szám|án töľténő jőváirása e|oirányzatát 3.|93,I e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás előirányzatát. f.206,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó előirányzatát 986,3 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20|5. iúnius 25.:
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63. a Katica Napközi otthonos ovoda és Bölcsőde 7210a46 cím - kötelęzó fe|adat _ bevé-
tel működési finanszírozási bevételen belül az iĺányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźm|źn történő jőváirása e|oirányzatát 30.988,7 e Ft-tal, felhalmozási
ťlnanszitozási bevételen belül azfuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás Íize-
tési számlán történő jőváírźsa e|óirźtĺyzatátzL4,O e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás eloi-
rźtnyz'attfi'23.361,.5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok e\óiányzatźLt] ,039,2 e Ft-tal,
a dologi kiadások e|oirźnyzatát 588,0'e Ft-tal, aberuházźls előiľányzatéú224,CI e Ft-tal
csökkęnti és a Napraforgó Egyesített ovodiík 72l00-I7 cím _ kotelező feladat - bevétel
működési finanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tá-

mogatás fizetési szám|án tĺjrténő jőváírása e|őirźnyzatát30.988,7 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszitozási bevételen beltil azirányitőszervitźrnogatásként folyósított támogatás ťlze-
tési számlán történő jóváírása e|oirźnyzatát 224,0 e F't-tal és a kiadás személyi juttatás

e|őiráĺyzatát 23.36I,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtlru|ási
adó előiranyzatźi 7 .039,2 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 588,0 e Ft-tal, a beru-
házás e|őirźlnyzatát22.4,00 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.;

64 . a Katica Napközi otthonos ovoda és Bölcsőd e 72100-16 cím - önként feladat _ bevétel
műkodési ťlnanszirozasi bevételen belĹil az irányitőszewi támogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési szźm|źn torténő jővźlitźsa e|őfutnyzatát 5.573,4 e Ft-tal, a kiadás szemé-
lyi juttatás elohźnyzatát 3,925,3 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jĺírulékok e|őirányzatát
I.648,I e Ft-tal és a Napra.forgó Egyesített ovodák 72I00-I7 cím - önként vállalt feladat
- bevétel működési ťlnaĺszirozási bevételen belül az iráĺyitőszervi támogatásként folyó-
sított támogatás fizetési sztlmIán történĺĺ jőváirása e|őirźtnyzatát 5.573,4 e FĹtal és a kia-
dás személyi juttatás e|őiĺźnyzatát 3.9f5,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájáĺu|ási ađó e|őirźnyzatát |.648,1e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.;

65. a Naprafoľgó Egyesített ovodĺík 72100-17 cím bevéteti működési finanszírozási bevéte-
len belül az írźnyítőszeĺví támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtmlán tcĺrténő
jőváirása e|őirtnyzatát |7.]60,0 e Ft-tal - kötelező feladat 5.169,5 e Ft, onként vállalt fe-
Iadat 12.590,5 e Ft - és ezze| egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirárryzatát 5.079,7
e Ft-tal - kötelező feladat 2.686,7 e Ft, önként vállalt feladat 2.393,0 e Ft- és a munka-
adót terhelő járulékok e|oirányzatźLt 12.680,3 e Ft-tal _kote|ező feladat 2.482,8 e Ft, ön-
ként vállalt feladat |0.197,5 e Ft - csökkenti.

Felelős: polgámresteľ
Határidő: 2015. június 25.;

66. az onkormányzat kiadás 11l08-02 cím műkodési finanszirozási kiadáson bel:úl az irá_

nyítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e\őirányzatárő| 17.760,0 e Ft-
ot - kötelező feladat 5.|69,5, cjnként vállalt feladat 12.590,5 e Ft-átcsoportosít a kiadás
1l107-01 cím mrĺkĺidési cél és általános tartalékon beltil a miiködési általános taľtalék
előirányzatára.

Felelos: polgármester
Határido: 2015. iúnius 25.:
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67 . aKatica Napközi otthonos ovoda és Bölcsőde 12I00-L6 cím - kĺjtelezó feIadat - bevé-
tel működési finanszírozási bevételen belül az írźnyítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlrtln tĺjrténő jóváíľása e|óirźnyzattń 18.]15,2 Ft-tal, felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzę-
tési számlán tĺjrténő jóváírása eIőhányzatźLt 97,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás elői-
ráĺyzatát 14.603,8 eFt-tal, amunkaadótterhelő jarulékok e|óftányzatéLt3.859,4 eFt-tal,
a dologi kiadások e|oirányzatát 252,0 e Ft-tal, a beruházás előirźnyzatźtt 97,0 e Ft-tal
csokkenti és az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cim- kötelező feladat - bevétel működé-
si finanszírozási bevételen belül az irtnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás fi-
zetési szám|án történő jőváírása e|oirtlnyzatát- |8.7|5,2 e Ft-tal, a felhalmozási ťlĺanszí-
tozási bevételen beltil az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźtm|áĺ történő jóváírrísa eloirányzatźIt 97,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás elői-
rźĺnyzatát 14.603,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájaru|ttsi adó
eIőirányzatźt 3.859,4e Ft-tal, a dologi kiadások e|oirányzatáÍ.252,0 e Ft-tal, aberuházás
elóirányzattLt 97,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 25.;

68. a Katica Napközi otthonos Ővoda és Bölcsőd e 7f1O0-16 cím - onként feladat - bevétel
múkĺjdési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervl ttlĺnogatásként folyósított tá-
mogatás ťlzetési szám|áĺ tĺjrténo jőváirźsa e|őkźnyzatźLt 2.394,4 e Ft-tal, a kiadás szemé-
lyi juttatás előirányzatát I.39],8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előktnyzatát
996,6 e Ft-tal és az Egyesített Btilcsődék 40100-02 cim - cinként vállalt feladĺ't - bevétel
működési ťlnanszirozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított tá-
mogatás fizetési számllźtn tĺjrténő jőváirásae|oirźlnyzatát2.394,4 e Ft-tal és a kiadás sze-
méIyi juttatás e|őfutnyzattlt I.397,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzźi1áruIási adó e|őirćnyzatát 996,6 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5.június 25.;

69 ' az onkormanyzattartős működési kötelezettséget vállal a Jőzsefvátosi Szociális Szolgál-
tató és Gyermekjóléti Kĺizpont 8 fő vezetőinek bérľendezése éľdekében, melynek éves
szinten többletkoltsége 5.486,4 e Ft, kĺĺltségvetési fedezete a következő években az on-
kormányzat saját és adóbevételei.

Felelős: polgármester
Határidő: 20lr5.június 25.;

70.Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon bel.ťl| az
általános tarta|ék - kötelezo feladat - e|őirányzatátő| 1.828,8 ę Ft-ot átcsoportosít a
1i108-02 cílrr rrrĺĺktidésihrrarrszirozásikia.Jásorl belül az iľáltyĺtószeľvi tárrlogaĹáskérlĹ
folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előírányzatára I.676,4 e Ft-ot műkö-
dési ĺrnanszírozási kiadáson belül az irányítószervitźlmogatásként folyósított támogatás
kiutalása - ĺjnként vállalt feladat - e|őiránvzatára 152.4 e Ft.ot .

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. iúnius 25.;
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7I. .A Józsefuiárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40101 cim - önként
váI|a|t feladat _ bevétel műkĺjdési ťlnanszirozási bevételen belül az irányítőszervi támo-
gatásként folyósított támogatás ťlzetési szźmIán történő jőváftása e|oirźlnyzatźú 152,4 e

Ft-tal, a kiadas személyi juttatás eloirźnyzatát 120,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő jáľulé-
kok előirányzatétt32,4 e Ft-tal megemeli vezetői bérfejlesztés címén.

Felelős: polgármester
Ilatáľidő: 2015. junius 25.;

72. A Józsefurírosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kcizpont 40102 cím _ ktjtelezo
feladat - bevétel múködési ťlnanszirozasi bevételen belül az irźnyitőszerui támogatás-
ként folyósított támogatás ťlzetési szrímlan tĺjrténő jóváírása előirányzatźLt 406,4 e Ft-tal,
a kiađás személyi juttatás e|őirtlnyzatát320,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő jáľulékok elői-
rányzaÍát 86,4 ę Ft-tal megemeli vezetői bérfej lesztés címén.

Feielős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. június 25.;

73. A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím _ ktltelező
feladat _ bevétel mfüĺjdési ťlnanszirozasi bevételen belül az fuźnyitőszęrvi támogatás-
ként folyósított támogatás Íizetési szźtm|án torténő jőváírźsa e|okźnyzatát 254,0 e Ft-tal,
a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatáLt200,0 e Ft-tal, munkaadót teľhelő jarulékok elői-
rányzattú 54,0 e Ft-tal megemeli vezetői bérfejlesztés címén.

Felelős: polgĺármester
Határidő: 20l5. június 25.;

74. A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|04 cím - kötelezo
feladat _ bevétel miĺködési ťlnanszitozási bevételen belül az irźnyitőszervi tźtmogatás-
ként folyósított támogatźs ťlzetési szám|źn tĺjľténő jőváirása e|őirányzatát 254,0 e Ft-tal,
a kiadás szeméIyi juttatás e|őirźnyzatát200,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő jáľulékok elői-
rányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli vezetői bérfejlesztés címén.

Felelős: polgĺĺrmester
Határido: 2015. június 25.;

75. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím - kötelező
feladat _ bevétel működési ťlnanszírozási bevételen beltil az irányítoszervi tźrnogatás-
ként folyósított támogaÍás fizetési számlan történő jóváírása e|óirányzatát 254,0 e Ft-tal,
a kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatát200,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok elői-
rányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli vezetői bérfejlesztés círnén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. június 25.;

76. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40106 cím - kötelezo
feladat _ bevétel mtĺködési ťlnanszírozrĺsi bevételen beltil az irányitoszervi támogatás-
ként folyósított támogatás fizetési szźmlrźn történő jőváirása e|okányzatát f54,0 e Ft-tal,
a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát200,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok elői-
tányzatát54,0 e Ft-tal megemeli vezetői bérfejlesztés címén.

Felelős: polgámesteľ
Határidó: 2015. június 25.;
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7]. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40108 cím - kötęlező
feladat _ bevétel műkĺjdési ťlnarszirozási bevételen belril az irźnyítőszervi támogatás-
ként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jóváíľása elóirányzatát 254,0 e Ft-tal'
a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát200,0 e Ft-tal, munkaadót teľhelő jáľulékok elői-
rányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli vezetői bérfejlesztés címén.

Felelős: polgárĺnester
Hatáľidő: 2015.június 25.;

]8. Az onkormányzatkiadts l1107-01 cím működési céI és általános taĺtalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat _ e|oíráĺyzatźtrő| 786,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím _ önként vállalt feladat _ működési finanszírozási kiadáson beliil azirá-
nyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eIokányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 20115.június 25.;

79. a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40102- cím - önként vál-
lalt feladat _ műkodési ťrnanszírozásibevétęlen belül azkćtnyítőszervitámogatásként fo-
lyósított támogatás fizetési számlán torténő jővźitása előírźnyzatát és a kiadás dologi ki-
adások eIőiráĺyzatát 786,0 e Ft-tal megemeli az ICSMSZ-hez kapcsolóđó szakértői és

szuperv izo r ďíj azása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 25.;

80. A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2015. évi kĺlltségvetésében tervezett jubi-
leumi jutalom az intézmény megszüntetése miatt jutalomként az ériĺtett kĺjzalkalmazott-
nak kifizethető.

Felelős: Józsefváľosi Intézményműködtető Központ vezetője
Határidő: 2015.július 31.;

81. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítástná|,
valamint a következő évek tervezéséné| ahatttrozalban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. évi költségvetést érintően legkésőbb 2015. december 3l-ig, a kĺjvetkező
évek ko ltségvetés elfogadása

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Humánszol gá|tatási Ügyosztály , Péru-
ügyi Ügyosztźiy, Jegyzői Kabinet, Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ, Kisfalu Kft.,
Józsefu áľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Kiizpont

Budapest, f015. itniys f2.
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BEVEZJTES

A köznevelési intézmény miíködésére, belső és kiilső kapcsolataira vonatkozó ľendelkezéseket a
szewezetiésmiĺk<idésiszabźůyzat(atovábbiakban:SZMSZ)határozzameg.

* Az SZMSZ jćlvähagyása azÁnt. g. !i (r) a) bekezdése szerint az irźnyitő szerv hatáskörébe tarto.
zik. Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez; amelyekből a fenntartóra, a műkĺidtetőľe tiibbletkii-
telezettség hárul, a fenntaľtó, illetve a miĺkiidtető'egyetéľtése sziikséges

A 20t20t2. (uII. 31.) EMMI ľendelet II. fejezetének 4.$-a íľja elő, hogy a nevelésĹoktatási in.
tézmény szewezeti és műktidési szabźůyzatźtban kötelező jelleggel mely szabályokat
sztikségesírásba foglalni

* A 2011. évi CXCV. ttiľvény az áil|amhálztartásrő| (ent.) 8. fejezet (A kiiltségvetési szerv szer.
vezete, műktiđése) 10. $.ának (1) és (5) pontja szerint kell szabályozni az SZMSZ-ben az ővoda,
mint költségvetési szerv gazdźt|kodasának ľészletes rendjét.

* A 368/2011. (XII. 31.) Koľm. ľendelet az źi|arhaztaľtásról szóló tiirvény végľehajtasáľól (Á*.)
13. $.ának (1) pontja szintén szabźt|yozza az intézmény SZMSZ-ének tanalmát

Ezen felül azSZMSZ-ben meghatarozhatók azok anevelési.oktatási intézmény bizonságos műkii.
dését garantaló szabályok, amelyek betaľtása kiitelező mindazokra, akik az lntézĺnény területén taľ-
tózkodnak.

A Szervezésĺ és Műktidésĺ Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Budapest Főváros VIII. ke.
ľület Józsefváľosi Onkoľmányzat Naprafoľgó Egyesített óvoda működésére és míĺködtetéséľe
vonatkozó folyamatokat, a jogszabályok által biztosított keľetek ktizött, illetőleg azokban a kérdé.
sekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

- A szabä|yzathoz kapcsolódó, azt rész|etező további dokumenfumok az SZMSZ mellékleteként,
illetve fiiggelékeként szeľepelnek.

. Az a|źhbi intézményi SZMSZ-ben foglaltakat, mint költségvetési.szeľvTe' és mint egyben közne-
velésiintézményrevonatkozóankellmegfoga|mazni,szabá|yozni;

ÁImlónos előírás, elv, hogł az alábbi szabályzat

. nem ütktizhetjogszabźiyba,

. nem lehet ellentétes azintézmény alapító okiratában foglaltakkal,
o rendelkezéseinek iisszhangban kell lennie valamennyi további óvodai szabáiyzatta|,
. minden szabá|yozandó kéľdésre ki kell terjednie,
. elkészítésekoľ ťrgyelembe kell venni, hogy ez óvoda kö,zrevelési intézmény, s egyben költ.

ségvetési szeľv is.

I. FEJEZET
Ár,ľar,Áľo s RENDELKEZESEK
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1. Az SZMSZ célia:

Jelen SZMSZ meghatározza a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzĺt
Napľafoľgó Egyesíteft óvoda szervezeti fetépítését, az intézmény műkiidésének belső rendjét,
a kiitső kapcsolatokra vonatkozó megá||apításokat és azokat a ľendelkezéseket, amelyeket
jogszabály nem utal más hatáskiiľbe.

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programj źhan rogzített cél- és feladatľendszer ľacionális és

hatékony megvalósítása érdekében fogalmazódik meg. Helyi szabá|yozős, amely a magas színvona-
lri munkavégzés szervezetihátterét,tovźlbbá a paľtnerek együttmtĺkĺldését biztosítja.

AzSZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtaľtása mindenkinek közös érdeke, ezértaz abban foglal-
tak megszegése esetén az a|ka|mazottakkal szemben az igazgatő munká|tatói jogkörében eljárva
hozhat intézkedést.

További cé| az intézmény jogszeľiĺ, zavarta|an működésének biztosítása' a gyerľneki jogok érvénye-
sülése, a szülők, gyermekek, pedagógusok, és egyéb külsős paľtneľek közötti kapcsolat eľősítése, az
intézményiműködésdemokľatikusľendjénekgarantá|ása.

Fenti szempontokat szem előtt taľtva jelen szabá|yzatBudapest Józsefuáľosi onkormányzatfenntar-
tásźlban lévő óvodák korábbi SZMSZ-ei, valamint az óvodavezetők javas|atai a|apján készült el.

2. Az SZMSZ ioglszabál|v i hátterez

AzSZMSZ létrehozásának jogszabźt|yi a|apjai az a|ábbi törvények, koľmányľendeletek és miniszteri
rendeletek:

. Magyarorszźry A|aptö'rvénye (2011. április 25.)

. 20|1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)

. 20|f . évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)

. |992. évi XXXil. törvény a kcjzalkalmazottak jogállásáľól (Kjt.)

. 32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli ľęndszeréről és a
kĺjzalkalma zotĺak j ogállásáról szóló |992. évi XXXII. törvény köznevelés i intézmé-
nyekben töľténő végrehajtásáról

. A1993. évi LXXX. torvény aközoktatźtsról (Kt.)

. 363/20|2. (XII. l7.) Korm. rendelete azovodainevelés országos alappľogramjáľól (oAP)

. 22912012. (VIu.28.) kormányrendelet anemzeti köznevelésľől szóló 201l. évi CXC. toľvény
végrehajtásáról

. 20l20lf. (Vil. 3l.) EMMI ľendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséľől és a kĺjzne-
ve l é si intézmény ek névhaszn źiatttr ő|

. 32/2012. (X.8.) EMMI- ľendelet a Sajátos nevelési igéný gyerekek óvodai nevelésének irány.
elve és a Sajátos nevelési igényiĺ tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás (GyVt.)

. 44/2007. (XII. 29.) oKM rendelet akatasztrőfák elleni védekezésró| és a polgári véde-
|em ágazati fel adatairó l

. 2007. évi CLII. törvény az elyes vagyonnyilatkozati_łételi kötelezettségekľől
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. 1999. évi XL[. tĺirvény a nemdohányzók védelméről

. 26/1997. (Ix.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

. 2OI1. évi CXCV. tĺ!ľvény azźi|amhánaftásľól (Áľrt.)

. 368I20I1.(XII.31.) koľmányľendelete azá||amhánartásról szóló tv. végrehajtásáról (Ávr.)

. 2011. évi CXII. törvény az infoľmációs önľendelkezési jogľll és az informáĺ:itlszabadságľól

. 1357lf0l1. (X. 28.) kormányhatározat az épitésugyi szabályozás ésszęľűsítéséről és az ehhez
kapcsolódó szabványok felülvizs gá|atźtr ő|.

. 7812003.(XI.27 ,) GKM rendelet a játszőtéri eszközĺjk biztonságosságárő|

. 2012. évi II. törvény a szabá|ysértésről, a szabá|yséľtési eljárásról és a szabályséľtési nyilvántaľ-
tási rendszerľől.

. 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

. 370/2011.(XII. 31.) Koľm. ľendelet a költségvetési szervek belső kontľollrendszeréľől és belső
ellenőľzéséről.

A jogszabályi ľendelkezéseket betartva, az a|ébbi SZMSZ-bęn, az intézmény működését helyben
szabá|yozzuk, a he|yi viszonyokľa való tekintettęl.

3. Az SZMSZ hatálva (teľü|eti. szemé|vi és időbeli)

3.1. Teľůileti hatálya: Jelen SZMSZ az egyesített óvoda egész területére, valamint azintézmény
által szervezett, ővodén kíviili programok helyszínén is érvényes.

3.2. SzeméIyi hatáIya kiterjed' és kötelező érvényű:

} Az sZMsZ és a mellékleteit, fiiggelékeit képezo további szabźiyzatok előíľásai, a benntik meg-
foga|mazott ľendelkezések, vezetői utasítások betaľtása az intézmérly valamennyi kaząlkalmą-
zottjóra, foglallroztatottjóra (óvodapedagógusokra, fejlesztőpedagógusra, a nevelőmunkát segĹ
tőkre).

} Az intézménybe felvételt nyert głeľekelcre az óvodában taľtózkodásuk ideje alatt.

) A szülőlĺre, kĹilönĺjs tekintettel arľa, hogy az óvodai jogviszony keletkezésével a gyeľmek óvo-
dźban töltött ideje alatt a szülői jogokat az óvoda gyakorolja. Kivéve, ba az A|aptörvénybe fog-
lalt önľendelkezési jog szerint a szülő írásban nyilatkozik abban a kérdésben, hogy mely jogát

nem adja át (Pl.: a gyermek orvosi, fogorvosi vizsgálaton való részvétele, médiában való sze-
replése, fényképezése, óvoda épiiletéből tĺjľténő kivitele).

} Az óvodóval kapcsolatban álló szakemberelcre, akik részt vesznek az intézmény fe|adatainak
megvalósításában (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, egészségügyivizsgźiatokat vég-
zők, stb.).

} A nevelési időn kívĹil nýjtott szolgáltatókľa (nyelvtanár, hitoktató, stb.).

} Az intézménnyel közvetlen kapcsolatban nem álló más külsős (érdeklődő szülők, szerelők, éte|-

szá||ítő, fényképész, úszómester, stb.) személyek számźra.

Az SZMSZ-ben foglalt ľendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglal-
tak megszegése esetén:
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o A kozalkalmazottakkal szemben azigazgatő _ munkáltatói jogköľben eljárva hozhat intézkedé-
seket (ťr gyelmeztetéstől a fegyelmi elj árásig).

o Egyéb jogviszonyban állókat, illetve nem állókat, - a g/erelrelret, a sziilőket vagl mós, nem az
óvodában dolgozó, személyt - az ővoda vezetőjének, helyetteseinek, tagóvoda-vezetőknek, il-
letve dolgozőjánaktźĄékoztatnia kell a szabá|yzatban foglaltakról. Udvariasan fel kell hívniuk a
fi gyelmet a helytelen, az SZMSZ lartalrmáva| szembemenő viselkedésükľe.

o Amennyiben az sZMsZ be nęm tartásénak ténye továbbra is fenná||, avezetó a szabźiýalanság
méľtékének megfelelően intézkedik, szükség esetén a magasabb fóľumok szakembereinek se-
gítségét kéri (Pl.: fenntartó, jegyzíő,rendőrség, családsegítő, szakmai szolgáltató, stb')

3.3.Időbeli hatálya:

Jelen SZMSZ-nek a hatálybalépésének napja: 20l5.08.01 . éshatfuozatlan időre szól.

4. A dokumentumok nyi|vánossága

AzSZMSZésaz@(Házirend,Pedagógiaiprogram(PP)nyilvánosak,azazmin-
den éľdeklődo szźłmźrahozzéÍérhetővé kell tenni azigazgatői és tagóvoda-vezetői irodában, vala-
mint az intézmény honlapj án.

* A nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok hozzźférhetőségéľőI, faliújságon hirdetmény
formájában és az éves SZMK éľtekezleten is értesítik az érintetteket.

* A Hazirend egy pé|dényát az ővodába tĺjrténő beiratkozáskor a szĹilőknek át kell adni.

x Az alapdokumentumok megváltońatźsénakmódját a dokumentumok végén ta|á|hatő érvényességi
rendelkezések szabályozzák. Az alapdokumentumok megvá|tozétsárő| az intézmény vezetője min-
den esetben köteles táĘékoztatni az érintetteket, az aktuálisan ĺjsszehívott éľtekezleten.

II. FEJEZET

AZ ovoDA ADATAI (a|apitő okiľata szeľint)

1. Azintézmény adataiz

Neve: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi OnkoľmányzatNapľafoľgó EgyesÍtett
Ovoda
rövidített neve: Napľaforgó Egyesített Ovoda
székhelye: l084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.
tagintézményei:

tasintéZménv mesnevezése tasintéZnénv címe

I Napraforsó Eevesített ovoda Gverek-Virás Tasóvodái a 1083 Budapest. Baross utca 111/b.

2 Naoraforsó Esvesített óvoda Tesz-Vesz Tasóvodáia 1083 Budapest, Baross utca 93.
a
J Naoľaforsó Esyesített ovoda Kincskeľeső Taeóvodái a 1089 Budaoest. Bláthv ottó utca 35'



I

4 Naoraforsó Ewesített ovoda Váľunk Rád Tasóvodáia 1086 Budapest. Csobánc utca 5.

5 Napľaforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodái a 1086 Budaoest" Dankó utca 3l.

6 Naoľafoľsó Esvesített óvoda Koszorú Tasóvodái a 1086 Budapest. Koszorú utca 14-16.

7 Napraforsó Esvesített ovoda Hétszinvirág' Tasóvodái a 1081 Budaoest. Kun utca 3.

8 Naoraforsó Esvesített ovoda Meseoalota Tasóvodái a 1085 Budapest. Somogyi Béla utca 9-15.

9 Naprafoľsó Esyesített ovoda TA-TI-KA Taeóvodái a 1088 Budapest' Rákóczi lit l5.

10 Napraforsó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodáia 1087 Budapest. Százados út 14.

11 Naorafoľsó Esvesített óvoda Sziváľvánv Taeóvodái a 1083 Budapest, Szisony utca 18.

1f Napraforgó Esyesített óvoda Csodasziget Tasóvodáia 1083 Budapest, Tömo utca 38/A.

t3 Naoľaforsó Esvesített ovoda Százszorszéo Taeóvodái a l086 Budapest. Szúz utcaf'
I4 Napraforsó EsYesített ovoda Katica Tasóvodái a 1089 Budapest, Vaida Péter utca 37-39.

A feladatellátási helyenként fe|vehető maximális gyeľmek|étszám
az egyesitett óvoda székhelyén: I20 fo
tagintézményeiben:

Az óvoda alapító okirat szeľinti alaptevékenysége:

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 8. $ (1) bekezdése a|apján az ővoda a gyermek

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e törvény 5.$ (l)
bek. a) pontjában meghatźltozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Azintézmény a nevelőtes-
tĹilet által elfogadott pedagógiai program a|apjétn végzi tevékenységét (óvodai fejleszto prog-
ram). A Napraforgó óvodában, a Gyerek-Virág, a Tesz-Vesz, a Kincskereső, a Várunk Rád, a

tasintémlénv me snevezése maximál i s syermekléts zam (főJ.

I Napraforsó Esyesített ovoda Gyerek-Viľáe Taeóvodái a 100

f Naoľaforsó Esvesített óvoda Tesz-Vesz Tasóvodáia 100

3 Napraforsó Esvesített ovoda Kincskereső Tasóvodáia If9
4 Napraforgó Esyesített óvoda Várunk Rád Taeóvodáia 111

5 Naoľaforsó Ewesített óvoda Napsueár Tagóvodái a 88

6 Napraforsó Esvesített óvoda Koszorú Taeóvodái a t+

7 Naoľafoľsó Ewesített Ővoda Hétszínvirás Tasóvoda 87

8 Naoraforsó Esvesített ovoda Mesepalota Tasóvodái a t28

9 Napľaforgó Esyesített ovoda TÁ-TI-KA Tasóvodái a 126

10 Naoraforsó Ewesített óvoda Pitypans Tasóvodáia t27

1l Napľaforsó Esvesített ovoda Sziváľvány Taeóvodáia r04

t2 Napraforgó Esyesített óvoda Csodasziget Tagóvodái a 7f

13 Naorafoľsó Esvesített ovoda Százszorszép Taeóvodái a r44

14 Napľaforsó Egvesített ovoda Katica Taeóvodái a r44

székhelven és tasintéZlT|énvekben összesen: r 654
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Napsugár, a Koszorú, a Hétszínvitág, aMesepalota, a TÁ-TI-KA, a Szivárvány, a Csodaszi-
get, a Szźzszorszép és a Katica tagóvodában óvodai nevelés keretében végzik a ľoma kulturá-
lis nevelést magyar nyelven. A szakértői bizottság szakértoi véleménye a|ap1án e||átják akoz-
nevelési törvény 4.s f5. pontja szeľint: a kiilĺlnleges bánásmódot igénylő mozgźsszervi fogya-
tékos /Tesz.Vesz, rÁ-ľl-xe;, az étzékszeľvi (látási) fogyatékos lHétszinvirág, Csodaszigetl,
az étzékszeľvi (lrallási) fogyatékos lľitypang, Szźnszorszépl, az érte|mi fogyatókos A{apsugáľ,
Sziváwźlny, Csodasziget/, a beszédfogyatékos /lrlapraforgó, Váľunk Rád, Napsugáľ,
Hétszínviľág, Mesepalota, Szivźtwány, Csodasziget,Katical, tĺibb fogyatékosság együttes elő-
fordulása esetén a halmozottan fogyatékos értelmi és beszédfogyatékos /|.{apsugáľ, Szivár-
vány, Csodaszigetl, az érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos lHétszínvirág, Csodasziget/, az
étzékszervi (látási), éľtelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget/, az autizmus spektrum zavata|
küzdő /Kincskereső/, továbbá a Napraforgó Egyesített ovoda és minden tagővodźĄa e||átja az
egyéb pszichés fejlődési zavarra| (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabźůyozási za-
vaľľal) küzdő sajátos nevelési igényu gyermekek nevelését is.

Az óvoda telephelyei:

Az óvoda feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon :

teleohelv megnevezése telephely címe

l
Napľaforgó Egyesített óvoda Koszorú Tagóvo-
dáiának iátszóudvaľa

l086 Budapest, Koszorú utca 15.

2
Napľaforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvo-
dáiának iátszóudvara

1087 Budapest,Sztnados út 8-12.

aJ Napraforsó Esvesített óvoda i átszóudvara l084 Budapest. Vís utca 10.

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan haszros
alapteľtilete (m2)

vagron feletti
ľendelkezés
jogavagy a
vagyon hasz-
nálati iosa

az ingatlan funk-
ciója, célja

1

1082 Bp. Baross utca
rtr/b.
/Gyerek-Viľ ás' tasőv oda/

357f8/27/N
158

37s ökr-ek szerint felépítményes
ingatlan

2 /Gverek-Vir ás' tasőv oda/ 357f8/rr 1856 ökľ-ek szerint udvar

a
J

1082 Bp. Baľoss utca 91-
93.
lTesz-Yesz tasóvodď

357f8/Ż3lN
I

743 ökľ-ek szeľint felépítményes
ingatlan

4 /Tesz-Yesztasővoda/ 357f8/30 18s6 ökľ-ek szerint udvar

5

1089 Bp. Bláthy ottó utca
35.
Afincskereső tagóvodď

38599/3 941
/ingat|awésza
42.0541m2 terü-
letű osztatlan
vegves tulaidonú

ökľ-ek szerint felépítményes
ingatlan
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volt Ganz ingat-
lan területéď

6
1086 Bp. Csobánc utca 5.

/Várunk Rád taeóvodď
3s908 968 ĺjkľ-ek szerint fe|építményes

ineatlan

7
1086 Bp. Dankó utca 31.
/l.{aosusár tasóvodď

35484 134l ökr-ek szerint felépítményes
insatlan

8
1086 Bp. Koszoru utca 14-
16. /Koszoru tagóvodď

35f86 1008 ĺjla-ek szeľint felépítményes
insatlan

9
1086 Bp. Koszorú utca 15.

/I(oszorú Íasővodal
35f70 341 ökľ-ek szerint játszóudvaľ

l0 1081 Bp. Kun utca 3.

lHétszÍnv ir ág tasóvo dď
34756 412 ökr-ek szerint felépítményes

insatlan

1l

1085 Bp. Somoryi Béla
utca 9-1 5. /Tvĺesepalota
Tagóvodď

3646s 966,6
laf976 mf alap-
teľületű felépíĺ

ményes ingatlan-
ből 8|7,f5 rŕ

fiildszint; 149,37
m2 oince/

ökr-ek szerint felépítményes
ingatlan /a 1085
Bp., Somogyi B.
utca 9-15. szám
alatti általános
isk-val megosfva
hasmźll.iaJ

tf

1088 Bp. Rákóczi út 15.

/TA-TI-KA tagóvodď
36545 r937

lazOTP Ingatlan
Alapkezelő Rt.

tulajdonát képezó
3174 m2 alapte-
rĹiletből, ahozlÁ
tartoző źújźtrasi

szolsalmi iossal/

ökr-ek szerint felépítményes
ingatlan

I3
1 087 Bp. Sz'źnados tlt |4.
lPitvpans tasővoda/

38877 2583 okľ-ek szerint felépítményes
insatlan

T4
1087 Bp. Sz'évados út 8-12.
lPitypans tasővoda/

38881/2 t287 ökľ-ek szerint játszóudvaľ

t5

1083 Bp. Jánĺinutca2-4
alatt, természetben a 1083

Bp. Szigony utca 18. alatt
/Szivárvánv tasóvodď

36136ll l10t ökr-ek szeľint felépítményes
ingatlan

t6
1083 Bp. Tömő utca 38/A.
/Csodasziset tasóvodď

36139t3 f445 ĺjkľ-ek szerint felépítményes
insatlan

t7

1086 Bp. Tavasnrrcző utca
|7,, természetben a l 086
Bp. Sztzutcaf. alatt
/ Százszor szép tagóvo dď

35f63 2IT4
/a7138 m2 alap-
teľületű, a Ma-

gyar Állam tulaj-
donátképező

(kezelo: Buda-
pesti Műszaki
Főiskola) fel-

építményes ingat-
lanból elkülĺjní-
teÍtbasmá|atű/

ökr-ek szerint felépítményes
ingatlan

18

1084 Bp. Tolnai Lajos utca
7-9. A{apraforgó Eryesített
ovodď

34803/r 97r ökľ-ek szerint felépítményes
ingatlan
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I9
1084 Bp. Víg utca 10.

Ąapraforgó Eryesített
ovodď

34814 380 ökľ-ek szerint játszóudvar

f0

1089 Bp. Vajda Péter utca
37. lKaticatagóvodď

38579 6613

ĺalf14 m2-es
felépítményes
iĺgat|anbő| 66f
m2 foldszint/

ökr-ek szerint ťelépítményes
ingatlan

2. Az intézménv ie||emzőiz

2. | . L étszám adatok, enge dé|y ezett ál l ásh e ly ek szźlma: 27 3,5 á||áshe|y

Gyeľek csoportok száma.. 67

Felvehető maximális gyeľeklétszélm 1654 fo

2.2
Az intézmény b é|v e szőinek fe l irata' len yomata

Hosszú bé|yegző Köľbélyegző

Abé|yegző lenyomatán ama1yaÍ címert k<ĺtelező szerepeltetni kell.

Az egyesített óvoda bé|yegzőjének haszná|atára jogosult: Az intézmény vezetője és az igazgatő
helyettesek' A tagóvodź/ľ-béIyegzői kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre nem használhatók. Az
egyesített óvodából továbbított iľatok, dokumentumok és azintézményre vonatkozó dokumentumok
hitelesítéséľe használhatók.

A bé|yegzőket e|záľ,ła, |emezszekrényben taľthatóak.

2.3. Az intézmény képviseletére jogosult: Azigazgató, valamint az á|ta|ameghatározott esetekben

az igazgatő-helyettesek, tagóvoda-vezetők.

2.4. A|áírátsi jogok (kiadmányozás)z A kiadmányozźsi jogazintézmény iigyeiben töľténő érdemi
döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosu|tja az Lgazgatő vagy az á|ta|a megbízott
igazgatő -helyette s, tagóvoda-v ezetó .

2.5. Az óvoda jogállása: - ĺinálló jogi személyiségként működő, önkormányzati költségvetési szerv.
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2.6. Yáila|kozási tevékenységet az Alapító okiratában meghatérozottak szerint nem folytathat.

2.7 . Egy éb' kiegészítő tevékenységek:
Äz a|apítő okirat szerint a pedagógiai programban nem szereplő önköltséges foglalkozások szerve-
zése

Ü A tagóvodák nevelési évenkérrt a szĹilők igényei a|apjźtn lchctősćgct adhatnak olyan tanfo-
lyamok szervezésére' melyek az ővodźtk pedagógiai szemléletével egyezőek. A tanfolyamok
térítési díj ellenében szeweződnek az igazgatőság jővźthagyásáva|.

o A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokľa vonatkoző szabźiyokat az egyesített
óvoda hazirendj e tartalmazza,

2.8. Gazdálkodás:

o Az egyesített óvodának nincs saját gazdasági szewezete.
o Az igazgatő rendelkezik az ővoda alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és

az azok'hoz kapcsolódó járulékok és egyéb köĺerhek e|oirźlnyzataival, valamint a szakmai
any ag és e szközb e szer zés e|oir źny zatźw a|.

o Az óvoda pénzugyi-gazdasźęi tevékenységét Munkamegosztási megállapodźs a|apján a Jő-
zsefuáľosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el.

Ezen megátllapodás foglalja tissze' és részletezi az ővodéra vonatkozó kĺiltségvetés tervezé-
sével és végrehajtásával kapcsolatos pénziigyi, és egyéb sajátos előírásokat (Aht., Avr.), fel-
tételeket.

o A Kisfalu Kft. Működtetési megállapodás alapján |źńja e| a köznevelési intézmények, Ĺize-

melteté s i, karb antartźts i fe l adatokat.

A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott ľendeletekben meghatározott sza-
bályok aziráĺyadők.

2.9. A|apító okiratának száma, kelte: Az intézmény a|apítő okiratát Budapest Főváros VIII. kerü-
let Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete t26l2015. (v.14.) számű határozatétval 2015.
augusztus 1. hatá||yal hagyta jóvá.

3. Az egYesített óvoda szervezeti felépítése:

AZ ľJGYE SÍTETľ óvouA engedé| yezettálláshelyek száma: 273,5 álláshely
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Az ővoda szakmai tekintetben önálló, tevékenységét a vonatkoző jogszabályok, szakmai előírások
a|apjźn látja ell. Műkĺĺdésével kapcsolatban minden olyan iigyben dö,nt, amelyet jogszabźiy illetve a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat ä|ta|hozott ľendelkezés nem utal más
hatáskörbe.

Az intézmény munkavállalóinak fogla|koztatása közalka|mazotti jogviszony keretében töľténik,
rájuk a többszĺjľ módosított k<izalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XxxIII. tö'rvény, vala-
mint a 20l,L évi I. tĺlrvény a munka tĺirvénykönyvéró| azirányadő.

Munkál tató i j o gkĺiľ gyakoľl ój a : az őv o da igazgatőj a.

3.1'. Az egyesített óvoda óvodaigazgatóságának tagaiz az

Munkáltatói jog gyakoľlása:

ígazgatő, az igazgatő-h e lyette sek

A költségvetési szerv /egyesített óvodď vezetőjét Budapest Főváľos, VIII.
kormttnyzatának Képviselő-testiilete bizza meg nyilvános pźiyázati eljárás
évre), felette az egyéb munkáltatói jogokat polgáľmester gyakorolja.
Az igazgatő-helyetteseket é s a tagó vo d ák v ezetóit az i gazgatő n evezi ki.
Az óvodák dolgozóinak munkáltatój a az igazgatő.
A tagóvodai óvodapedagógusok, nevelő munkát segítő a|ka|mazottak kinevezése, jogviszonyának

megszĹintetése előtt azigazgatő kikéľi az érintetttagóvoda-vezető véleményét.
Az egyesített óvoda dolgozói:

o igazgatő,
o igazgatő-helyettesek,
o tagóvoda-vezetők,
o óvodapedagógusok / fe|zárkőztató pedagógusok, logopédus/

1 z)ĺl. évi CXC. törvény anemzetikömevelésľől (Nkt.), 363lfo12. (XII. 17.) Korm. rendelete azovodaj
nevelés országos alapprogľamj áról (oAP)' stb.

kerület Józsefuárosi on-
tújétn hatźtrozott időre (5
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o nevelőmunkát segítők (óvodatitkáľ, dajkźtk, pedagó giai asszisztensek),
o munkaü gyi igyintéző, adminisztľat ív igyintézó.

A dolgozók személyi anyagźltazigazgatő és a munkaügyi ügyintézőkeze|ik.
Valamennyi dolgozó személyi nyi|vétntartélsa a tagóvodák törzskönyvében és a KIR3 progľamban
ta|źihatő. A töľzskönyvet a tagóvoda-v ezetők vezetik saját tagóvodájukban.

Az intézmény vezetősége (tagjai: igazgatő, igazgatő-helyettesek, tagóvoda-vezetők), mint testület,
konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az óvodaigazgatőság (tagjai: igazgatő,
igazgatő.helyettesek) együttműködik a szülői munkakĺjzösség választmźtnyźxa|.

3.1.1. Igazgatő

A köznevelési intézmény vezetője képviseli az ővodát, irányítja és koordinálja a munkafolyamato-
kat, és vezeti a nevelőtesttiletet.

A k<ĺznevelési intézmény vezetője _ a k<jznevelési törvény előíľásai a|apjétn - felelős az intézmény
szakszerű és töľvényes működéséért, az intézményi szabźiyzatok elkészítéséért, a takarékos gazdá|-

kodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, jővźhagyja az ővoda pedagógiai programját és d<jnt az
intézmény működéséve| kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabá|y nem utal más hatás-
körébe.

Azigazgatő fe|e| azNkt. 69. $ (l)-(2) bekezdése szerint rész|etezve..

a) az intézmény szakszeriĺ és törvényes miĺkö dé sé ért, gazdźtl kodás éľt,

b) gyakoro|ja a munkáltatói jogokat,

c) dont az intézmény műkĺidésével kapcsolatban minden olyan ügyben, ame|yet jogszabá|y,koza|-
ka|mazotti szabźilyzat nem utal más hatáskörébe,

d)f e|e|ósazintézményiszabá|yzatokelkészítéséért,

e) j őv áhagy ja az intézmény p ed agó gi ai pľo gramj át,

/ képvisel i az intézményÍ.

A neve|ési-oktatási intézmény vezetője felel

a) a pedagőeiai munkáért,

b) a nev e|őtestület v ezetéséért,

c) a neve|őtestület jogkörébe tartoző döntések előkészítéséért, végľehajtásuk szakszeľű megszerve-
zéséért és el lenőľzéséért,

d) a rcnde|kezésľe álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény műkĺidéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosításáéľt,

e) anemzeti és óvodai ünnepek munkarendhezigazodő, mé|tó megszeÍvezéséért,

fl a gyermekvédelmi feladatok megszervezésééľt és ellátásáért,

g) a neve|ő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésééľt,

h) az ővodaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, és a szĹilői szervezetekkel való
megfe| elő egyiittműködésért,
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i) a gyermekbaleset megelőzésééľt,

j ) a gy ermekek rend szere s e gé szsé gii gyi v izs gźlatźnak me gszerv ezésé ért,

k) apedagőgus etika noľmáinak betaľtásáért és betartatásáért.

(3) A köznęvelési intézmény vezetője a peclagógiai mtlnkáéľt való felęlőssége kciľében szakmai ęl-
lenőrzést indíthat azintézményben végzett nevelő-oktató munka, egyes alkalmazott munkája szín-
vona|ának külső szakértővel töľténő éľtékelése cé|iábóI.

Továbbá, a2OI1. évi CXCV' töľvény az ti|amhźlztartásrő| (Ánt.) 10. $ (1) pontja szerint, mint a
ktiltségvetési szerv vezetője felelős akózfe|adatok jogszabályban, a|apítő okiratban, belső szabály-
zatbaĺ foglaltaknak megfelelő e||értásáért, valamint a költségvetési szerv számźlra jogszabályban
előírt kĺjtelezettségek teljesítéséért.

Az i gazgatő e gyszemé lyi fe l e l ő s sé g ge| v ezeti, ir ány ítj a, é s e l lenőrzi az intézméný.

Az intézmény źita| kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és szabźiyzatok-
nak a|áírěľ;źlra az igazgatő, illetve a kiadmányozás rendje szeľint fe|hata|mazott személy jogosult. Az
intézmény cégszeru a|äírźsa az igazgatő vaw a kiadmányozás ľendjében meghatározott szemé|y a|á-

irásáva| és azintézmény pecsétjével együtt érvényes.

Az igazgató fe|adatain ak teľü letei :

o pedagógiai,
o munkaügyi,
o gazdźikodási,
. tantigy-igazgatźsi.

Kizár ő|agos h atás kö ľe :

o munkáltatói jogköľ gyakoľlása,
o köte|ezettségvállalás;
. személyügyi és munkaügyi feladatok e||źtźsa,
o döntés az intézmény működésével kapcsolatban /egyetéľtési kötelezettség meýartźtséxa]'l

minden olyan ügyben, melyet jogszabźiy más hatáskörébe nem utal.

Hatáskiiľiik átľuházása:
Azigazgatő egyszemé|yi felelősségének érvényesiilése mellett áttuházza a tagóvoda-vezetőkre:

o Nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli munkanapok megtaľtása.
Munkáltatói j ogkĺ]rĺ]kből :

o Szabadságolást, helyettesítéseket' továbbképzési beosztásokat az irányítźsa a|átartoző fog-
|a|ko ztatottak tekintetéb en.

o A tagóvodai dolgozók minősítését.
Képviseleti jogok köréből:

o Azintézmény szakmai képviseletét szakmai kérdésekben az źita|ános igazgatő-helyettesre,
o A tagóvoda szakmai képviseletét a tagóvoda vezetojére abban az esetben, ha a képviselet

nem haladja megaz érintett tagóvoda kereteit.
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3.1.2. Altalán os igazgatő-he|yettes

Az egyesített óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkaköľi leírás alapján, tevékenységét az igaz-
gató közvet|en irányitása mellett végzi. Az igazgatő akadźiyoztatása esetén ellátja a helyettesítését
azintézményben.

A helyettes a nevelési területen közreműktjdik az igazgatő éital megźilapított tevékenység irányítá-
sában. Feladatait részletesen a munkakĺiri leírása tarta|mazza.

Feladatai:

o Az igazgatő távollétében, te|jes felelősséggel, beszámolási kĺjtelezettséggel végzi a hatáskö-
rébe utalt feladatokat, munkaköri leíľása szerint.

o Előkészíti az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előíľt belső szabá|yzatok
tervezetét.

o Segíti a pedagógiai pľogľam megvalósulását.

o Azigazgatő megbízésaalapján képviseli az egyesített óvodát kĹilső szervek előtt.

o Kooľdinálja a fejlesztő pedagógusok és szakmai munkaközösségek munkáját/tevékenységét.

o A tagóvoda-vezetók á|ta|készitett beiskolázási terv a|apjáln összeállítja az egyesitett óvoda
bei sko lázási tervét, valamint a továbbkép zési pr o gr amjtt.

o Kooľdinálja és segíti a tagóvodákat apá|yźnatok elkészítésében.

o Irányítja a gyakomokokkal összefiiggő feladatokat.

o Ir źtny ítj a é s e l l enőrz i az intézményi honl apké szítő team tevékenys é gét.

Felelős:

. a pedagógiai munkáéľt,

o a pedagógusok kozéptáví továbbképzési programjának, valamint az éves beisko|ázási terv
elkészítéséért,

o pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,

o jogszabályban előírt belső szabéiyzatok elkészítéséét.

3. 1 . 3. Sze m é lyü gy i és tan ü gy -igazgatási igazgatő -helyettes

Az egyesített óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkaköri leíľás alapján, tevékenységét az igaz-
gató k<lzvetlen iľányítása mellett végzi. Az igazgatő és az á|ta|ános igazgatő-helyettes akadá|yozta-
tása esetén e||źtja az igazgatő helyettesíté sét az intézményben.
Folyamatosan kapcsolatot taľt a tagóvodákban és a székhelyintézményben tevékenykedő óvodatitká-
rokkal.

Feladatai:
o Azintézménvre vonatkozőköte|ezően előírt dokumentumok előkészítésében való közremű-

ködés.
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o A tagóvodák igényei a|apján az ewes anyag-és eszkozbeszeľzések összehango|źsa az igaz-
gatőva|,

o A humán erőforrással kapcsolatos feladatok kooľdinálása az igazgató utasítása és a tagóvo-
da-v ezetőkj avasl ata a|apj źln.

o A jogszabályi előírásoknak megfelelően egyeztetési kĺitelezettségbetatásáért aközalka|ma-
zottak foglalkoztatásźra, élet és munkakĺirüImónycirc vonatkozó kćľdósckbcn.

o Az egységes tanügyi dokumentumok haszná|atának előkészítése, a dokumentumok fe|ül-
v izs gá|ata, m ó do s ításának kezdem ényezé se az igazgatőnéi.

o A tagóvodák tanügyi-iga zgatási feladatainak koordinálása, el lenőrzése.

Felelős:
o a munkaköľi leíľásban foglaltak teljesítésééľt
. az intézmény szabźiyzataiban fo gl alt ak betartásáért
o a tanügYi dokumentumok naprakész źil|apotźÉrt

3.l.4. Szakm ai igazgatő.helyettes feladatai
Az egyesített óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkakĺiri leírás alapján, tevékenységét az igaz-
gató közvet|en irány itźlsa mel lett v égzi.

Feladatai:
o nevelőtestĹiletjogkörébe taľtozó döntések végrehajtásának ellenőrzése
o pedagógiai pźiyázatok kooľdinálása
o Az igazgatő és az źita|őnos igazgatő-helyettes és a személyueyi és tanügy-igazgatźsi igazga-

tó-helyettes együttes akadá|yoztatása esetén e||túja az igazgatő helyettesítését az intézmény-
ben.

o Fentieken kíviili feladatai megegyeznek a tagóvoda-vezetők źita]l e||éLtott feladatokkal.

3.1.5. Tagóvoda.v ezetők feladatai:
Az egyesített óvoda vezetésének felelős tagsai, akik munkaköľi leírás a|apjźln, tevékenységéküket az
igazgatő közvetlen irźnyítása mellett végzi. Az igazgató felé az álttuházott feladatok tekintetében
beszámolási kĺitelezettségük van. Közvetlenül irányítj ák intézményük nevelőtestiiletét. Kapcsolatot
taľtanak azigazgatova|azazirányításuk alá tartoző feladatoktekintetében.

o A ,,székhely'' és tagóvoda nevelőtestiiletének vezetése.
o A Pedagógiai Program figyelembe vételével a pedagógiai munka tervezése, irányítása, elle-

nórzése, értékelése.
o Segíti a pályakezdőket.
o A nevelőtestület jogk<irébe tartoző döntések előkészítése.
o A gyeľmek fejlődéséhez, fejlesztéséhez sziikséges személyi és tárgyi feltételekĺől való gon-

doskodás.
o Pcdagógiai páiyázatok írásának ösztönzése.
o Tálmogatja a munkaközösségek (óvodán belüli) működését.
o Együttműködés az érdekképviseletekkel, civil szervezetekkel, gyermekorvossal, védőnővel,

Gyermekj óléti Szolgálattal.
o A vezetése a|att źi|ő rész|eg munkatársaival kapcsolatban javaslďot tesz az igazgatőnak üres

álláshely betöltésére, juta|mazélsľa, fe|elősségre vonásra, valamint minősítésre.
o Az intézményegységekben foglalkoztatott alka|mazottak napi feladatainak meghatfuozása,

ellenőľzése.
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o A taniigy-igazgatási feladatok ellátása
o infoľmációs kĺjtelezettség betartása azigazgatő fel.é.

o Gyeľmekvédelmi feladatok e||źúása, megszeľvezése.
o A szülőkkel, szülői szervezetekkel való együttmiĺkĺidés.
o A balesetek megelőzésével összefüggő feladatok irányítása.
o Az óvodapedagógusok kiitelező továbbkópzésćnck tcľvczósc az, általános igazgatő-

helyettessel egyeztefu e.

o A dolgozók egészségügyi szűľővizsg éiatának nyomon követése.
o Az intézmény leltárának, vagyonának megóvása.
o Az épület biztonságos működtetése.
o Helyettesítés megszeľvezése,
o Szabadságoktervezése.

3.I.6. óvodapedagógusok lfe|zárkőztató pedagógusok, logopédus/ feladatai:
Az óvodapedagógusi munkaktjr cé|ja az óvodáskoľú gyerekek testĹlelki-szellemi gondozása, neve.
lése, fejlesztése. Munkakĺire pedagógiai-szakmai feladatokat, valamint tanugy-igazgatási, admi-
nisztľatív teendőket foglal magában. A feladatkörébe utalt teendőket a munkaktjri leírás tarta|mazza.

3.1.7.nevelőmunkát segítők (óvodatitkáľ, đajkák, pedagógiai asszisztensek) feladatai:
Az óvodatitkfu az óvodai adminisztrációs feladatokat látja el. A dajka mindazokat a feladatokat
végzi, amely szükséges a gyermek egész napos óvodai e||átásához, az ővodai nevelési célok eléré-
séhez. A pedagógiai asszisztens a óvodapedagógusok közvetlen munkatáľsa. Feladata a gyermekek-

kel kapcsolatos gondoztls, szewezés, a fejlesztőmunka segítése

3. 1. 8. m u n ka ü gyi ugy intézo, a d m i n isztľatív ii gy in t éző Íeliadatĺiz
Az ővodéhan a munkaügyi,ügyviteli, adminisztľációs feladatok ellátását végzi. Munkáltatója az
óvoda vezetoje, fe|adatźlt az ővodavezeto utasitétsa alapján végzi. A feladatköľébe utalt teendőket a

munkaköri leírás tartalmazza. onálló intézkedési jogkönel nem rendelkezik.

3.2. A vezetőségnek vagłonnyÍlatkozati kötelezettsége van, a2007. évi CLXX tĺiľvény a|apján.

l. Kĺiltségvetés és egyéb pénzeszközök állami, önkormányzati tźtmogatások felhasznźiásźxa| össze-
fiiggő javaslattételľe, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult személyeknek számítĺak:

a) igazgatő b) igazgatő-helyettes c) tagóvoda -vezetó .

A vagyonnyi|atkozatra vonatkozó rész|etszabályokat a fenti jogszabá,|y hatfuozzameg.

A vagyonnyilatkozatok kezelésére az e tźtrgyban hozott belső szabá|yzat az irányadó.

4. ovodai kiiztisségek

Az ővodaalapközösségei: gyermekkĺizosség, a|ka|mazotti kozösség' szülők ktizössége.
A gyeľmekközösséggel kapcsolatos kérdésekkel részletesen a IV. fejezet, és a Pedagógiai Pľogľam,
valam int az őv o da Hźľ;irendje foglalkozik.



19

4.1. Az alkalmazotti ktiziisségazintézmény nevelőtestiiletéből és azintézménynél köza|ka|mazot-
ti jogviszonyban álló pedagógiai munkát segítő do|gozókból áll. A teljes a|ka|mazotti közĺisséget
azigazgatő hÍvja össze mindazon esetekben' amikoľ eń. jogszabźůy e|őírjavagy aZintézmény egész
műköclését érintćĺ kéľdések tźlrgya|ásźlta keľĹil sor. Az a|kalmazotti kiizösség éľtekezleteirő| jegyző-
könyvet kell vezetni.

Az alkalmazotti közösség értekezlete akkor határozatképes, ha az intézményben dolgozók legalább
kétharmada jelen van.

A közalkalmazotti közösség tagjainak feladatait az igazgatő,,munkaköri leírás'' keretében részlete-
sen szabályozza, e szabáiyzat fiiggelékeként.
A teljes a|ka|mazotti kĺizösség gyulését az igazgatő összehívja, amikor azt jogszabźiy irja e|o vagy
az intézmény egészét éľintő kéľdések tárgyalásakor.

A döntési fórumokba atagintézmények közösségei a vonatkozó napirendi pontokhoz egyetértési és

vé|eményezési jogot gyakorló ktizösségek által delegált képviselőt kell meghívniuk, nyilatkozatukat
j e gyzőkönyvben kel l r ő gzíteni.

4.2. Intézményen belü |i elkü ltin ĺi lt csoportok :

A jogszabttlyoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkĹilĺjnült feladatuk-
nak megfelelően ľészleges ĺlnállóságga|, illefuę sajátos feladatokkal és jogosítványokkal rendelke-
zlk;

a. Nevelőtestiilet

b. Gyeľmekvédelmi felelősĺĺkmunkaközössége

c. Pedagógiai munkát segítők közössége

d. Szakmaimunkaközösség,

a. Nevelőtestiilet:

A nevelési-oktatási intézményben közalkalmazottijogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-
munkaköľben, valamint a felsőfokú végzettséggel renđelkezo, neve|ő és oktató munkát k<jzvetleniil
se g ítő munkakĺiľb en fo gl al ko ztatoÍtak k özö s sé ge.

A nevelőtestület a kĺjzoktatási töľvény a|ap1źn meghatélrozott jogosítványokkal ľendelkező testiilet,
amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfon-
tosabb tanácskozó éshatźltozathoző szerve. A nevelőtestület tagja az ővoda valamennyi óvodapeda-
gógusa, valamint a nevelési munkát kĺjzvet|enü| segítő felsőfokú végzettségű a|ka|mazottja, a fej-
|esztő pedagógus.

A nevelőtestĹilet a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény műktidéséve| kapcsolatos iigyek-
ben, valamint a Nemzeti kĺjznevelési torvényben és más jogszabá|yokban meghatźlrozott kérdések-
ben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

l. A nevelőtestület dönt az alábbi kérdésekben:

a) az ővoda Pedagógiai programjának (PP) elfogadásáról,

b) azSZMSZ e|fogadásáľól, melyet ezt követően az ÖnkormźnyzatKépviselő-testület hagy jóvá,
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c) az ővoda éves munkatervének elfogadásáľól'

d) azintézmény munkáj át źútogő elemzések, éľtékelések, beszámolók elfogadásáról,

e) a tovélbbképzési program elfogadásáról,

fl a nev e|őtestület képviseletében elj áró pedagógus kiválasztásáľó l,

g) a Házir end el fogadásáról,

j ) j o g szabály al apj án e|ó írt p á|y źtzato|<ka| kap cso l ato s vé l em ényezé s,,

k) j o gszab ttlyb an me gh atár ozott m ás ü gyekb en.

Nevelőtestületi jogkör esetén a testület a jelenlévő tagok (50% + 1 tag) többséga|apján dönt. A tes-

tület határozatképes, ha tagjai közül legalább 30 fő jelen van.

A nevelőtestület meghat ározza működésének és döntéshozatalának ľendj ét.

2. A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkĺjľľel ľendelkezik:

a) túljelentkezés esetén a felvételi szempontok prioritásának meghatározásakor,

b) a vezetői péiyénat véleményezése, és a vezető személyének megválasztása kéľdésében, a

f0/201f. (VIII. 31.) EMMI rendelete 189. $ (1)-(8) pontjai szeľint,

c) a sz akm ai értekez l etek témáj án ak me ghatár ozásźtb an, leb onyo l ításában,

d) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása (arányosság elve) során.

Az e|hangzott véleméný, javaslatot a dcintés előkészítése során az igazgatő mérlegeli., azonban az
e|hangző véleménnyel kapcsolatos álláspontjátavé|eményezőve|, javaslatadóval közölni kell.

Az intézmény nevelőtestĹilete a folyamatos kapcsolattartás éľdekében, az alábbi állandó éľtekezlete-
ket taľtja a nevelési év során:

- tanévnyitó , - tanévztlró éľtekezlet, - tavaszi nevelési éľtekezlet,

- munkatársi értekez|etek sziikség szerint,

- źLz egyes tervezési időszak feladatait a csoportok pedagógusai rendszeresen megbe-
szélik egymással, és a csoporthoz beosztott dajkával.

Az időpontok és taľtalmakaz ővoda éves Munkatervében kerülnek rögzítésre.

Rendkívĺili nevelőtestületi éľtekezlet hívható ossze azintézmény lényeges problémáinak megoldásá-
ra,|ta a nevelőtestület tagjainak 33 Yo-a, valamint a kĺjzalkalmazotÍi tanács, az intézmény vezetője,
vagy vezetősége szükségesnek látja.

A nevelőtestiilet hatáskiiľének gyakoľlási jogát fenntaľtja, jogszabályban biztosított hatáskii.
reinek gyakor|ási jogát nem ruhánza át, mivel az intézményben jelenleg nem működik kĹilĺjn
sza|<rnai munkakö zö s s é g.

A nevelőtestület a feladatkörébetartoző ügyek előkészítésére - meghatározott időre vagy alkalmilag
- bizottságothozhat|étre |2012012. (vm. 31.) EMMI rendelete 1 l7' $ (l)]; kivéte|tképez: sZMsZ,
PP és házirend elfogadására.
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b. Gyeľmekvédelmi felelősiik munkaköziissége

Az igazgató felel a gyermekvédelmi feladatok el látásáról.

A nevelési év kezdetekor a szülői faliújságon tájékoztatni kell a szĹilőket a gyeľmekvédelmi ,,fele-
lős,' nevérol, valamint arról, hol és mikoľ tĄa a fogadó őráját. Ezze| egy időben ki kell he|yezni a
gyeľmekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címlistáját és te|efonszámát.

A gyereket veszé|yeztető okok feltárása érdekében szükség esetén családlátogatáson vesz rész a
szülői munkaközösség vezetőj e és azigazgatő felkérésére.

A gyermekvédelmi felelős, amennyiben a gyereket veszé|yeztető ok pedagógiai eszközökkel nem
szüntethető meg, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.

Feladata:

- Figyelemmel kíséri a hátľányos helyzetű és a halmozottan hátrányos he|yzetv gyeľekek
fej lődését, köľülményeik alakulását.

- Gyeľmek bánta|mazás vélelme, elhanyagoltság esetén vagy egyéb pedagógiai eszközze| meg
nem szüntethető, veszé|yeztető tényező meg|éte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.

- A gyeľmekjóléti szo|gélat felkéréséľe részt vesz az esetmegbeszéléseken.

c. Pedagógiai munkát segítők kiiziissége:

Szervezeti egységnek nem minősülő, saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslat-
tevő jogköľrel rendelkező kĺizĺjsséget alkotnak. A közalka|mazotti, illetve munkatársi közcisség tag-
jai.

- Dajkák közössége: segíti a nevelőmunkát, e|léttja a gyeľmekek gondozását.TisztántĄa a gyeÍme-
kek köľnyezetét, segiti az étkeztetést. Munkájuk megszeľvezése a tagóvoda-vezeto fe|adata a mun-
kaköri leírásában megfogalm azottak szeľint.

- Az óvodatitkáľ (adminisztrátor) a nevelőtestĹilettől és a dajkák ktizĺisségétől elkiilönült feladattal
ľendelkező koza|ka|mazott, akiknek feladata elsősoľban az adotttagóvoda rendeltetésszeríĺ miĺködé-
séhez szo|gźůő feltételęk biztosítása (funkcionális feladatkĺjrök). Feladatkörét részletesen a munka-
köri leírása tarta|mazza.

- A pedagógiai asszisztens feladatait a Pedagógiai Pľogram (PP) és a munkaköľi leíľás tarta|mazza.

d. Szakmai munkaktizösség

Azintézmény pedagógusai - elkülĺjnült szewezeti egységnek nem minősülő - szakmai munkakĺjzös-
ségeket, minőségirányítási csopoľtot hozhatnak létre.

1. A szakmai munkakłizłisség (amennyiben létľejön az Nkt. 7I. $ a|apjéň éves terv szeľint részt
vesz nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában" tervezésében, szervezésében
és ellenőrzésében, összegző véleménye ťrgyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljáľásában. A
szakmai munkaközĺjsség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet'
ha köznevelési szakéľtőként nem járhat el. onkéntesen szeľVeződő közĺjsség, melynek avezeto nem
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tagja. A szakmai munkaközösség tagjai közül vezetótvá|aszt. Szalcĺnai munknlözösségek egłüttmű-
ködése:

- Minden munkaközösség a munkák soľán szoros kapcsolatban áll egymással.

- Munkatervük készítésekor egyeztetik a feladatokat, az időpontokat és a felelősĺjket.

- Egymás munkáját ttmogatjźk, a szewezést, lebonyolítást közösenvégzik.

Kap c s o l at t art ós án ąk r e ndj e :

- Munkaközösségi értekezletek.

- Ad hoc feladatokkal kapcsolatos megbeszélések.

1.1 A szakmai munkaktizłisségek tevékenysége:

o Módszeľtani kérdésekben javítják, koordiná|ják az intézményben fo|yó nevelő-oktató munka
szakmai színvonalát, m inőségét.

o Részt vállalnak a Pedagógiai program módosításának előkészítésében.

. Egyiittmiĺködnek egymással a nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb infoľ-
máciőźramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők ľendszeresen kon-
zulittůnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetóje a munkaközösség-
vezetőket legal ább évi gyakori sággal beszám o ltatj a.

o A munkak<izösség a munkaterv a|apjén tésztvesz az intézményben folyó szakmai munka bel-
ső ellenőrzésében, a pedagógusok éľtékelési rendszeľének működtetésével kapcsolatos felada-

tok ellátásában.

o Fejlesztik fogla|kozźsi źryakoktatási tarta|mźi, ttjkéletesítik a módszertani eljárásokat.

o Kezdeményezik a pá|yázatokon való ľészvéte|t

o Felmérik és éľtékelik a gyerekek fejletségi és tudásszintjét.

o Szervezik a pedagógusok továbbképzését, és támogatják az innovációt.

o Véleményezik a pedagógus álláshelyek pá|yázati anyagát,

o Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésľe álló szakmai e|őirányzatok felhaszntiásźra.

o Támogatják a pályakezdő, gyakornoki idejüket töltő pedagógusok munkáját,

o Fejlesztik a munkatársi közösséget.

o Javaslatot tesznek az ővodábaĺ folyó gyakoľló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók
szakir ány ítétsán ak e||źtźsźtr a.

o Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára mentoľt biztosítanak, aki Íigyelemmel
kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente ľeferál azintézmény vezetőinek.

. Figyelemmel kíséľik azigazgatő kijelölése a|apjáĺ a gyakomokok munkájáttámogatő szakmai
v ezetők munkáj át, segíti k a gyakornokok bei lleszkedését.

1.z. A szakmai munkakiiziisség-vezető jogai és fe|adatai

. osszeállítjaazintézmény pedagógiai programja és aktuáIis feladatai a|apjén a munkaközösség
éves munkatervét.
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o Irányitja a munkaközösség tevékenységét, a munkakĺizösség szakmai és pedagógiai munkáját.

o Az igazgatő által kijelölt időpontban munkaközösség-vezetó tźtrsai jelenlétében beszámol a
munkaközösségben folyó munka eľedményeiről, gondjairól és tapaszta|atairő|.

o Módszeľtani és szakmai megbeszéléseket tart.

. Tźiékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáľól, munkafegyelméről, intézkedést
kezdeményez az igazgatőnźi; a munkakĺjzösség minden tagsänźi foglalkozást látogat.

. A peđagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát végez, tapaszta|a.
taft ő| b eszźtmo| az intézmény vezeté sének.

. osszefog|a|ő e|emzést, éľtékelést, beszámo|őtkészít a munkaközösség tevékenységéľől a ne-
velőtestület számára.

. Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghal|gatni a munkaközösség
tagsait; kellő időt kell biztosítani szämźra a munkaköztisségen belüli egyeztetésre annak érde-
kében, hogy a közĺisség álláspontját a többségi vélemény a|apjźn képviselni tudja.

4.3. A szülők kiiziissége

Az óvodába beiratkozott gyeľmek szülőjének kötelessége, hogy gondoskodjon gyeľmeke értelmi,
testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekľől és aľľól, hogy gyermeke teljesítse k<ite-
lességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elváľható segítséget, együttműkodve az intézmény-
nye|, azźital, hogy biztosítja gyeľmeke óvodai nevelésben való ľészvételét. Nkt. 72. $ (1)

A szĹilők részéro| elvárható, hogy tartsa tiszteletben az ővoda vezetői, pedagógusai, a|ka|mazottai
emberi méltóságát és jogait, tanúsítson iľántuk tiszteletet.

A szülők számára biztosított jog, hogy kezdeményezze szu|ói szervezet, óvodaszék létľehozását, és
annak munkájában, továbbá a sztilői képviselők megvá|asztásélban, mint választó, és mint megvá-
|aszthatő személy részt vegyen.Ez a szewezet érdekvédelmi funkciót lát el, javaslattevő joggal fe|-
ruhźnva, az Nkt. 73.$ (l) pontja szerint.

A szülői munkakazösség részére biztosított jogok

1. A szülői szervezetnek döntési joga van saját műk<ĺdésének rendjéľől, munkatervének e|fogadásá-
ró l, tisztségvi sel ő i megv á|asztásáľól és a képviselőj ének személyéről.

2. Az sZMsZ, valamint a Hźnirend elfogadása előtt, a szülői szervezet véleményét ki kell kérni.

A s zül ő i munkaĺro z o s s é g v é l e mé ryl e z é s i, j av a s l at t ev ő i j o go t g:ł akar ol :

- Az SZMSZ, és aházirendtarta|mát tekintve a gyermekek fogadását, a létesítmények használa-
tt,/., a vezetők és a szĹilői munkakĺjzösség köz<itti kapcsolattartást, az ünnepélyek megemléke-
zések rendjét szabä|yoző részeiben, amennyiben azok a koľábbi szabá|yozźshoz képest módo-
sulnak, tovźtbbźt

- az ővoda helyi pedagógiai programjának taľtalmát tekintve, annak módosításakor is.

- a sztilőket anyagi|ag érintő tigyekben,

- a szülői értekezlet napiľendjének meghatározásálban,
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- azintézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,

- a gyermekvédelemmel összefi'iggő kéľdésekben,

- az éves munkatervnek a szülőket is érintő részében.

3. A szĹilők írásban kezdeményęzhetik a helyi pedagógiai program módosítását, amennyiben azt
indokoltnak taľtják.

4. A gyermekbalesetek kivizsgálásakor lehetővé kell tenni, hogy a szĹilői szewezet képviselője azon
ľészt vegyen.

5. Az Nkt. 69. $ (4) pontja szerint a nevelési-oktatási igazgatő munkáját a nevelőtestület és a szülők
közössége a vezetoi megbízásának második és negyedik évében szemé|yazonosításľa alkalmatlan
kérdőíves felméľés a|apján éľtékeli. Az orszétgos pedagógiai-szakmai ellenőľzés azigazgatő munká-
jának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.

III. FEJEZET
AZ oY oDA MUKoDnsr Rrľoľa

A nevelés év helyi ľendje

A nevelési év: az óvodában szeptembeľ 1-jétől a következő év augusztus 3l-éig taľtó időszak.

Az óvoda működése a szülők és a gyerekek szźlmźlra egész évben folyamatos, kivéve az alábbi ese-

tekben:

- a nevelés nélkiili napokon,
- anyárizźrásidőtartama 5 hét,
- téli szünet időtartama,
- szombati munkanapokon, a szülői igények a|apjćtn a kijelölt tagóvodákban.

A fenti pontokban a konkľét dátum meghatźttozása az adott év Munkatervében, valamint aHźni-
rendjében kerĺil rögzítésre faliújságon és honlapon töľténő kihirdetésse| éskozzététellel.

Az ügyeletek megszervezésének ľendje a záľás. il|etve a nevelés nélküli napokon:

* Az intézmény nyétri, illetve téli szünetének ideje a|att' a kerĹilet kijeliilt tagóvodáiban |ehet az
ügyeleti ellátást igénybe venni.

A nyári zárás szabályai:

1', Az intézmény Ĺizemeltetése a fenntaľtő á|ta| meghatározott nyári záwa tartás alatt sziinetel,
ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarí-
tás.

2. Azintézmény nyttri zárvatartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell.
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3. A nyáľi zárás e|őtt 30 nappal ĺissze kell gyĺijteni a gyermekek elhelyezésére vonatkoző igénye-
ket, és a sztilőket a gyeľmekeket fogadó óvodáról, annak műktjdésével kapcsolatos lényeges
kéľdé sekľő | a zár źst me ge l őző en táj ékoztatni kel l.

* A nevelés néIküli napokon, valamint nyáron június l5-e után a gyerekeket összevont, ügyeleti
csopoľtban keriilnek elhelyezésre augusztus 3 l-ig.

1. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben nęm haladhatja meg az ot na-
pot.

2. Az intézményi nevelés nélküli munkanapok időpontjárő| azintézmény megfelelő módon - pl. a
hiľdetőtáblán töľténő elhelyezéssel - a nevelés nélküli munkanap miatti zźlrvatartástmege|őzo-
en legalább hét nappal tájékoztatja a sziilőket. Egyuttal fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a

tájékoztatźlst követő három napon belül, de legkésőbb a nevelés nélküli munkanapot mege|őző

napig je|ezzék az igazgatőnál, hogy a nevelés nélkiili munkanapon igénylik-e a gyeľmek felü-
gyeletét.

3. A 2. pont szerinti igény esetén az ővodai nevelés nélküli munkanapokon biĺosítandó gyermek
felügyelet szükségességéro| azigazgatő dĺint és sziikség esetén gondoskodik a felügyelet bizto-
sításáľól.

4. A felügyelet másik intézményben is biztosíthatő, ha az igények alacsony száma a|apjźn az in-
tézmények közötti ĺisszevont felügyeleti rendszer biztosítása is elegendő.

5. Amennyiben a nevelés nélküli munkanap miatti zárvatartástmege|oző napig a szĹilők 20 %o-a

kéľi' a felügyelet biztosítása kötelező.

2. Az óvoda nyitva taľtásának rendje

2.1. 
^ 

gyeľmekek fogadása

I. Azintézmény hétfőtő| péntekig tartó ötnapos munkaľenddel míĺködik. Eltérő azintézményi mun-

karend, a gyeľmekek fogadásának rendje abban az esetben, ha anemzeti iinnepek miatt az általános

munkarend, a munkaszüneti napok rendje is másképpen a|akul.

2. Anyitvataľtási idő, napi 1 l,30 perc: 6,00 peľctő| |7,30 peľcig taľt.

3. A gyermeket 6,00 peľctő| óvónő fogadja, és felĹigyeletéró| |7,30 óráig óvónő gondoskodik.

4. Az óvodai foglalkozások reggel 8 &a 45 perckor kezdődnek, és kb.10 óľa 15-koľ émek véget,
melyeken va|ő részvétel a nagycsoportosok számára kötelező. Egy foglalkozás idotartama 20-25
perc. A többi csoportban9 - 10 óľa ktizött szeweződnek a foglalkozások, életkoľhoz igazitott időke-
retben.

3. Az óvoda munkaľendje

A napi munkabeosztások ĺisszeállításáná| az intézmény feladatellátásának, zavarta|an működésének
biztosítását kell elsődlegesen fi gyelembe venni.

3.l. kL óvoda pedagógusainak munkaľendje
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Az intézmény pedagógusainak teljes munkaidőkeľete: heti 40 óra. A heti munkaidőkeret első napja
mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Szombati és vasárnapi
napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges, ide nem éľwe a
jogszabźiy szerinti hétvégi munkanapokat.

A pedagógus kiiteles 10 peľccel foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a
tanítás nélkiili munkanapok programjának kezdete előtt annak helyszínén) megjelenni.

A gyerekek számálra tĺjľténő, az ővoda teriiletén kívül megtartott foglalkozésok esetében az óvónőnek
bejelentési kötelessége van, legalább egy nappal előbb az épu|et elhagyása kapcsán a tagóvodavezető,
távollétében az igazgató felé. Amennyiben avezető úgy ítéli meg, hogy a pľogram ba|esetveszélyes
vagy nem szo|gá|ja a gyerekek fejlődését, jogában źi| azt nem engedé|yezni. A külsős program esetén
a|apszabá|y, hogy gyeľmeklétszźlmtő| fiiggetlenül minimum két felnőtt legyen jelen, illewe 10 gyere-
kenként legyen egy + kísérő. Ennek biztosítása, me9szervezése az óvónő kĺitelessége.

A pedaeógusok munkaidej ének kitöltése

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával
összefiiggő feladatok ellátásához sziikséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók mun-
kaideje két részľe oszlik:

a) a kcĺtelező őraszźlmban ellátott feladatokľa,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokľa.

A heti kötelező őraszám az igazgatő esetében 6 őta, az igazgatő-helyettesek és 3-4 csopoľtos tag-
óvodák tagóvoda-vezetőinek 15 óľa, az 5-6 csoportos tagóvodák tagóvoda-vezetőnek 14 őta, va|a-

mint a gyakorlatvezető ővőnők részére 24 őra. Az óvodapedagógusok gyerekek közĺitt töltendő kö-
te|ező őraszáma heti32 őľa.

a) A ktitelező őraszátmban ellátott feladatok aza|álbbiak

A pedagógusok kötelezo őrálban ellátandó munkaidejébe beleszámít az ővodai nevelés-oktatás, a
gyerekek gondozása, az egyéni bánásmód, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és

befejező tevékenység időtaľtama is. Előkészítő és befejezó tevékenységnek számít a foglalkozás
előkészítése, az eszkozok rendezése. Napi mértéke hétfőtől - csütöľtökig 6,30 peľc, pénteken 6 óra
(ez egyenlő hęti32 órával).

Amennyiben a kĺitelező óraszámukon (36 óráig elrendelhető) felül gyeľekcsopoľtban taľtózkodnak,
helyettesítési díj illeti meg őket.

A pedagógusok, a fe|zźrkőnató pedagógus kivételével, két műszakban dolgoznak, heti váltással, a

munkarendben mcgjclölt módon. Nyitásától zátráséńg óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekke|.

óvónők esetében a délelőttös műszak H - P-ig 6,30-13,30-ig, a délutános műszak l l-17,30-ig, fel-
ztrkőztatő p edagó gu s m unkai dej e 7,3 0 - | 4.ig tart.

b) a munkaidő tt'bbi ľészében el|átandó feladatok (40 őra_32 őrakülönbsége):

{ a fo s.|a|kozźsr a való felkészülés. eszközĺjk készítése.
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{ az adminisztľációs feladatok elvégzése,

{ gyerekek fejlődésének ľendszeres írásos éľtékelése,

r' tehetséggondozás, a gyerekek fej lesztésével kapcsolatos feladatok,
./ az ővodai és az óvodán kívĹili kulturális, és sport programjainak szervezése, lebonyo|ítźsa,

{ a gyetmekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,

{ szülői éľtekezletek, fogadóórák megtaľtása,

{ tészv étel nevelőtestiileti éľtekezleteken, megbeszéléseken,

r' részvétel a munkáltatő źůta| elrendelt továbbképzéseken,
,/ a kirándulások, iskolai tinnepségek és rendezvények megszervezése, a ľendezvényeken való

részvéte|,
,/ nevelés nélküli munkanapon az igazgatő ěůta| elľendelt szakmai jellegű munkavégzés,
,/ részvétel az intézmény belső szakmai ellenőľzésében, hospitálásokon'

{ az ővodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közremiĺk<jdés'

{ szeľtárrend ezés, a leltáľak ľendben taľtása,
,/ a csopoľtszobák rendben taľtása és dekorációjának kialakítása.

3.2. A ktiznevelési intézményben való benntartózkodás ľendje

a) A benntaľtózkodás legťontosabb előírásait aHźnirend, és a személyre szóló munkaköri leírás
rogziti.

b) Az óvodában dolgozó köza|ka|mazottak benntartőzkodźsźlnak ľendje az éves munkatervben,
valamint a dolgozók szźlmźlra a jelenléti ív dossziéjában, jól |áthatő helyen ta|á|hatő.

c) A napi munkavégzés igazolástlrakijte|ezően előíľt jelenléti ív szo|gá|, mely taľtalmazzato-
vábbáatiiőrétkat, a he|yettesítések idejét, azugye|eti időt, a távolmaradás idejét és okát.

* Az óvodaigazgatóság benntartózkodása. és helyettesítésének rendj e:

Azintézmény nyiwatartási idején belül regge| 7 &a és délután 17 őra kĺjzĺjtt azintézmény vezetőjé-
nek, vagy helyettesének (vagy az á|ta|a ana kijelĺilt személynek) azintézményben kell tartőzkodnia.
A magasabb vezetők benntaľtózkodási rendjét felévente meg kell határozni és a hirdetőtáblán és a
honlapon kozzé kell tenni. A beosztásról a fenntaľtót is tájékoztatni kell.

{. A pedagógusok benntaľtózkodása. és helyettesítésekoľ az alábbi szempontok érvényesülnek:

- Az óvoda teljes nyitvataftása alatt gyerek felügyeletét csak óvodapedagógus |áthatja e|.

- Helyettesítéskoľ elsősolüan a gyeľekeket jól ismeľő, szintén a csopoľttal foglalkozó óvónő he-
lyettesít.

- A jelenléti ívben a pedagógusok a kötelező őraszámuk ledolgozását igazo|ják. A kĺitelező őra-
számon felüli egyéb tevékenységek idejét nem kell dokumentálni.

3.3. Az óvoda pedagógiai munkáját segítők munkaľendje a Kjt. és a Mt. szerint heti 40 óra.
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A dajkák két műszakban dolgoznak, heti váltással, a munkarendben megjelölt időszakban. A mun-
karendet a tagóvoda -v ezető határozza meg.

A napi munkaidő megvźt|toztatásaatagóvoda-vezető szőbeli vagy írásos utasításával tĺirténik.

Érkezésüket, és ttlv ozásukat a jelenléti ívben aláíľásukka| igazo|jttk.

A teljes munkaidő kitöltését szolgáló feladataik soľát a Munkaköri leírásuk tarta|mazza.

3.4. Távolmaradás, ľendkívüli távolmaľadás

3 .4.| . A v ezetők, alkalmazottak távolmaradása

o Az igazgatő a munkáltatőja, - a közalkalmazott a tagóvoda-vezető fe|é, a tagóvoda-vezeto az
igazgatő felé munkából való távolmaradását, szabadság, illetve ťlzetés nélküli szabadság
igényét, és annak okát a törvényi előírásoknak megfelelően 15 nappal korábban köteles
bejelenteni. A tagóvoda.vezetők elkészítik az éves szabadság fe|hasznáiźlsának iitemezését,
figyelembe véve a nyári zárás időpontját.

o Azigazgatő a fenntartó, aközalkalmazottatagóvoda-vezetófe]'é, atagóvoda-vezetőazigazgatő
felé köteles jelenteni a munkából való ľendkívüli távolmaradáséń, és annak okát. Lehetó|eg e|őző
nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 5 órźxa|, hogy helyettesítéséről intézkedni
tudjanak.

A távolmaradás helyettesítési rendjét valamennyi alkalmazott munkaköri leírása tarta|mazza.

Az igazgató akaddlyoztatdsa, illetve tdvolléte esetén érvényes helyettesítési rend:

- Az igazgatő akadá|yoztatása esetén helyettesítését teljes felelősséggel az óvodában az á|ta|a

meghatár ozott igazgató-hel yettes látj a el.

- A helyettesítés _ a he|yettes saját munkak<jri leíľásukban meghatározott feladatai mellett _ az
azonna|i intézkedést igénylő dĺjntések meghozata|ára, az ilyen jellegiĺ feladatok végrehajtásáľa
teľjed ki.

- Az igazgató alkalmanként döntési és egyéb jogait részben vagy egészben źĺruhźyhatja a helyet-
tesľe, vagy a nevelőtestĹilet más tagsźra.Ilyenkoľ a döntési jog źtruhénása minden esetben íľásban
történik.

- Tagóvoda-vezető távolléte esetén (a kétműszakos munkaľend miatt) a helyettesítés írásban
adott megbízás a|apján azigazgató által töľténik.

3.5. Munkakiiľi leíľás

Az ővoda minden foglalkoztatottja névľe szóló, feladataihoz szabott munkaköľi leírást kap az a|kal-
mazáséwa|egyidejűleg,átvéte|éta|áírásáva|igazo|ja.

* Az intézményben hasznél|t munkakĺiri leíľások fajtái:

- igazgatői (polgármesteľi hivatal tůta|készített), - igazgatő-helyettesi, tagóvoda-vezetói
- pedagógusi, - fe|zélrkóztató pedagógusi, logopédusi

a

a

- pedagógiai munkát segítői: - pedagógiai asszisztensi,
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- óvodatitkĺáľi, - dajkai,
- munkaügyi ĺigyintézői.

* Azintézményben haszná|tmunkaköri leíľások azSZMSZ fiiggelékekéntta|źihatóak meg.

A munkaköri leíľásokat legalább évente át kell tekinteni, és szükség szerint a|<tua|izźlni kell.
A feladatkör szeľinti, névre szóló munkakciri leíľások e szabályzatfügge|ékét képezik.

4. Äz ővođa be|ső szakmai és taniigyi dokumentumainak használati ľendje

Az alapdokumentumok nyilvánosak, minden éľdeklődő szttmtrahozzáférhetőek a vezetői iľodában,
illetve az ővoda honlapján. A nyilvánosságľól és a nyilvános dokumenfumok |lozzźférhetőségének
táj ékoztatásáró l j ó l |źlthatő he lyen hi ľdetm éný ke l l ki fii g ge szten i.

Az alapdokumentumok hivatalos pé|dányait az érdeklődók az intézményből nem vihetik ki. Az
alapdokumentumok megvéitoztatásźlnak módját a dokumentumok végén ta|éihatő érvényességi ren-
delkezések szabá|yozzák. Az alapdokumentumok megvźitozásźrő| az intézmény vezetóje köteles
táj ékoztatni az érintetteket.

Hitelesítésük avezeto a|áirásáva|, és az ővoda körbélyegzőjével történik. Kezelésiik, és tárolásuk az
Iľatkeze l é s i szab á|y zatban fo g laltak szerint t<j ľtén ik.

Kifejezetten elektronikus riton előállítottak a KIR rendszeľľel összefiiggő dokumentumok (éve sta-
tisztika, munkaügyi pľogramból kinyomtatott anyagok, stb.) nyi|vántartétsok (gyerekek és alkalma-
zottak ny i|v ántartźls a), Mu lt i s cho o l - l al kapc so l ato s k i mutatások.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és táro|t dokumentumok kezelési rendje:

Az oktatási ágazat irźlnyítési rendszerével a Közoktatási lnfoľmációs Rendszer (KIR) révén tartott
elektľonikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszeľ keriil
a|ka|mazásra a 22912012. (VIII.28.) Koľmányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben a|-
kalmazott fokozott biĺonságú elektľonikus aláíľást kizáró|ag az igazgatő a|ka|mazza a dokumentu-
mok hitelesítéséľe. Az elektronikus rendszerhasznźĺ|ata során feltétlenĺĺl ki kęll nyomtatni és azirat-
tárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíľ alapú, igazgatő által hitelesített másolatát:

. az intézménýörzsre vonatkozó adatok módosítása,

. Ą7' alka|mazott p edagó gu sokra vonatko ző adatb ej el entések,
o a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
. az október l-jei pedagógus és gyeľmek lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a vezető
a|áirásáva| hite|esített formában, papír alapon is táľolni kell.

Az egyéb e|ektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A doku-
mentumokat a KIR ľendszeľében, továbbá az ővoda informatikaihá|őzatában egy kĹil<jn e célľa létľe-
hozott mappában keľülnek tárolásľa. A mappához va|ő hozzáférés jogát az informatikai ľendszerben
korlátozni kell, ahhoz kizéről'agazigazgatő éita| fe|hata|mazott személy féľhet hozzá.

4.l. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai:
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Az intézmény törvényes működését az a|é.ŕ,bi _ a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alap.
dokum entum o k határo zzźtk me g..

* Alapító okiľat, * Szervezeti és Miikĺjdési Szabályzat /SZMSZI
* Pedagógiai program, * éves Munkaterv
* Hazirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható miĺkĺjdésének ľészeként funkcionálnak az a|ábbi doku-
mentumok:

- A nevelési év munkaterve (kiegészíwe a féléves és éves beszámolókkal)'
- Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi tntézkedési Terv a halmozottan hátrányos hely-

zetli gyermekek oktatási sikeressége érdekében
- Gyakoľnoki Szabá|yzat
- Továbbképzési Progľam _2013. szeptembeľ 1- 2018. augusztus 3l-ig.

4.L.1. Az a|apítő okiľat

Az a|apitő okirat tarta|mazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláirźsa biztosítja az intézmény
nyilvántaľtásba vételét, jogszeľĺĺ műkiidését. Azintézmény alapító okiľatát a fenntaľtó hagyja jó-
vá.

4.|.2.A pedagógiai pľogram (PP)

A köznevelési intézmény pedagógiai pľogramj aképezi az intézményben folyó nevelő.oktató munka
taľtalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotźsához az intézmény számźlta aKöz-
nevelési tĺirvény 24. $ (1) bekezdése biztosítja a szakmai önáI|óságot.

A nevelő és oktató munka az ővodában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai pľogľamot a

nevelőtestület fogadja el és az igazgatő hagyjajóvá. A pedagógiai progľamot a tagóvoda-vezetők és

az i gazgatő-he lyette sek b evon ásával ké sz íti e| az igazgatő .

Az óvoda az ovodai nevelés oľszágos alapprogramj a a|apjánkészíti el a saját pedagógiai pľogramját.

A pedagógiai pľogram azon rendelkezéseinek érvénybe |épéséhez, amelyekből a fenntaľtóra, a mu-
ködtetőre tobbletkötelezettség háľul, a fenntaľtó, a működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai
progľamot nyilvánosságľa kell hozni. 26. $ (1)

Azintézmény pedagógiai progľamjaa 20/20]2'(ĺ/III. 31,)EMMI rendelet 6. s (1 (2) pontja alapjón az
alábbiak tarta|mazza:

. az óvoda helyi nevelési alapelveit, éľtékeit, célkitiĺzéseit,

C azokat a pedagógiai feladatokat' tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyi-
ségének fejlődését, közösségi életre tcirténő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek egyéni fej lesztését, fej lődésének segítését,

. a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,

. agyermekvédelemme| összefiiggő pedagógiai tevékenységet,

. a szülő, a gyermek, a pedagógus egyiittműködésének formáit,

. az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,

. agyermekekesélyegyenlőségét szo|gá|őintézkedéseket,
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o a nevelőtestü|et á|ta| szükségesnek taľtott további elveket.

A felsorolt tevékenységek konkrét kifejtése a Pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így a fenti
témákkal kapcsolatban ott találhatóak a ľészletes információk.

4.1.3 Az éves munkaterv - beszámolók

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok ťrgyelembe
vételével az intézmény pedagógiai pľogramját alapul véve, azt éves szintre lebontva tarta|mazza a

nevelési célok, feladatok megvalósításához sziikséges tevékenységek, munkafolyamatok időľe be-
osztott cselekvési tervét a felelősök és a hatáľidők megjelcilésével.

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el és fogadja el a tanévnyitó éľtekezleten. A
nevelési év helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakoľ be kell szerezni a szülői
szewezet véleményét." A munkaterv egy példánya az informatikaihéiőzatban elérhetően a nevelőtes-
tiilet ľendelkezésére áll. A nevelési év helyi ľendjét az intézmény honlapján és az iskolai hirdetőtáblán
is el kell helyezni.

Az éves munkatervből és a belső ellenőľzési teľvből óvodai csopoľtonként kiiteles a tagóvoda vezető-
je legalább egy példányt bizosítani a nevelési év megkezdésekor.

Az óvodai munkaterv határozzame1 az óvodai nevelési év helyi ľendjét az a|źhb kĺjtelezően előírt
taľtalommal:

. az óvodai nevelés nélkĹili munkanapok időponda, felhasználása,

. a szünetek időtartama,

. az óvodai nemzeti ünnepek
o Az óvodai é|ethez kapcsolódó hagyományai źryo|ása éľdekében meghonosított ünnepélyek,

megemlékezések időpontja,
. anevelőtestületi értekezletek, sztilői étekezletek, fogadóórák időpontja,
. azintézméný bemutató, pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontja.
o minden egyéb, a nevelőtestii|et által szükségesnek tartott kérdés.

4.|.4. sZMsZ - szabćiyozása jelen dokumentum I. fejezetének 3. pontjában ta|źńhatő.

4.1.5. Háziľend

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni:

a. a gyennek távolmaľadásának, nrulasztásának, késésének igazolásáľa vonatkozó előíľásokat,
b. a téľítési díj befizetéséľe, visszaÍizetésére vonatkozó rendelkezéseket,

c. a gyeÍmekek jutalmazásźnak elveit és foľmáit,

d. a fegyelmező intézkedések formáit és a|ka|mazásának elveit.

, Lđ' a2Ol2012. (VIII.31') EMMI ręndelet 2.$ (l).(2) bekezdésében foglaltakat.
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4.2. Az óvoda be|ső szakmai és tanügyi dokumentumainak haszná|ata

Az óvoda belső szakmai és tanĹigyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére kell bocsáta-
ni.

Kötelg?ően Y"ezetendő dokumentumok óvodában:

1. A tagóvoda-vezetők és a szakmai igazgatő-helyettes á|ta| vezetett nyilvántaľtások, illetve keze|t
dokumentumok:

2. ovodapedagógusok á|ta|vezętett nyilvántaľtások, illetve kezelt dokumentumok:

4.3. Az SZMSZ-hez kapcsolódó egyéb kĺitelező, a fiiggelékben lévő szabá|yzatok:

- Működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatású szabźiyzatok,

- A működéshez kapcsolódó további szabá|yzatok,

- Számvitelhez kapcsolódó szabályzatok,

- A belső kontľollľendszeľ működtetéséhez kapcsolódó szabá|yzatok.

5. Adatkezelés ľendje az óvodában

A 20|1. évi CXC. töľvény a kĺjznevelésrő| 26. $. szabályozza aköznevelési intézményekben nyil-
vántaľtott és kezelt személyes és különleges adatok kezelését'
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ĺ. Azintézmény kĺjteles a jogszabźiyban előíľt nyikántartásokat vezetni, a köznevelés infoľmációs
rendszeľébe (KIR) bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program keľetében
előírt adatokat szolgáltatni.

2. A köznevelési intézmény nyilvántĄa a közalkalmazottak oktatási azonosító szttmźú, pedagógus-
igazo|vźlnyźlnak számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.

Az óvodapedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat titoktartási köte-
lezettség terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan téný, adatot, infoľmáci-
ót illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szeľeztek tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási
jogviszony megszűnése után is, határidő nélkül fennmarad.

- A titoktartási kötelezettsés nem vonatkozik ana az esetre" melvre a szülő írásban felmentést
adott.

- A titoktartási kötelezettség nem terjed ki nevelőtestiileti éľtekezletre, a nevelőtestület tagjainak
egymásközti, a gyeľmekek éľdekében tĺ!ľténő megbeszélésére.

- A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai célból, gyermek- és ifiúságvédelmi célból, és

egészségügyi okból adhatóak ki, illetve a törvény rendelkezései szerint.

- Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos állampolgári jogok és

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak megfelelő mérték-
ben és cé|hoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni.

- Az adattovábbításra az intézmény vezetője, akadá|yoztatása esetén az źita|a meghatalmazottak
jogosultak.

- A gyeľek szülőjével minden, a gyeľmekével összefi'iggő adat közölhető, kivéve, ha az adatkoz-
lése súlyosan séľtené a gyerek testi, érte|mi vagy erkölcsi fejlődését.

- Az adatok a személyes adatok védelméľe vonatkozó cé|hoz kötöttség megtaľtásával _ továbbítha-
tók a fenntaľtónak, a kifizetőhelynek (MÁK), a bíľóságnak, ľendőrségnek, ügyészségnek, a közne-
velésse| ĺĺsszefüggő igazgatási tevékenységetvégzőkozigazgatási szervnek, a munkavégzésľe vo-
natkoző ľendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, anemzetbiztonsági szolgálatnak.

Azadatkezelésľe vonatkozóan bővebben azintézmény,,Adatkezelési szabályzata,, ľende|kezik.

IV. FEJEZET
GYERMEK Az INTÉZMÉNYBEN

1. A felvétel ľendie

- A rendes beiratkozás az ővodában a fenntartó által meghatélrozott időpontban, minden év májusá-
ban töľténik. A beiratkozás fo|yamatos' amennyiben szabad férőhely van az intézményben.

- A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjátő|,

délelőtt napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

- Túljelentkezés esetén a gyeľmek óvodai e||źĺtását különösen az o|yan gyermek száméra kell bizto-
sítani. * akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,

* akit egyedülálló,Yd5Y időskoni személy nevel,
* kinek szülője, gondozőja szociális helyzete miatt az e||źtásárő| nem tud gondoskodni.
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- A felvétel kľitériuma továbbá a szobatisztaság és a megfelelő egészségi állapot' A különös figyel-
met igénylő gyeľek (tartósan beteg, magatartás Zavaros' SNI, stb.) esetében azintegtá|hatóság.

- A kötelezo fe|véte|t biĺosító óvoda a fenntartó ĺlnkormányzat jegyzójétől kapott nyilvántartás
a|apján értesíti a jegyzőt, ha a gyereket harmadik életévének betöltése után nem íraÍtźlk az ővodźtba.

. Az óvoda vezetoje minden esetben értesíti a gyeľmek lakóhelye szerint illetékes jegyzot, haolyan
tanköteles gyereket vett fel, ill. vett át, akinek lakóhelye, tartózkodási helye nem az óvoda székhe-
lye szerinti kerületben van.

2. A gyeľmek benntaľtózkodásának rendie:

. Az intézmény nyitva :mirtésa idején belül az intézményben csak egészséges, valamint az étkezési
térítési díjat befizetett, szobatiszta gyennek tartózkodhat. A fentieken kívül a gyeľmekek óvodában
való benntartózkodási rendjét aHázirend szabá|yozza részletesen, különös tekintettel az óvodak<i-

teles gyeľekekľe.

- Általános szabźiy, hogy a gyermek óvodában va|ő tartőzkodása idején kizárő|agóvónői felügyelet
mellett |áthatő e|.Ez vonatkozik a reggeli és a délutáni ügyeletre is. Ettől ľövid időre e|téľni csak
az igazgatő en gedélyével lehet.

- A gyermek napi, és heti rendjét a csopoľtnaplóban ke|l rögzíteni. A munkarendet úgy kell kialakĹ
tani, és a házirendben leími, hogy a szülők az ővodai tevékenység zavarása nélkĹil hozhassák be,

illewe vihessék haza a gyermeküket.

- A gyermek benntartózkodásának rendjét aHáziľendben, és a Pedagógiai Pľogram (PP) megfogal-
mazottak szerint kell megvalósítani. A Házirend ľészletesen tarta|mazza a gyerekkel kapcsolatos
egészségügyi szabályokat, a gyerek gondozottságáva|, ĺjltözkĺjdésével, viselkedésével ĺisszefiiggő
elvárásokat.

- AHtĺzirendben találhatóak a gyermekek távolmaľadásáva|, annak igazo|ásźnal kapcsolatos szabá-
lyok is.

3. Megszűnik az intézménvi elhelvezés, amennyiben:

- a gyermeket mósik óvodą átvette,

- a sziłlő írásban bejelenti, hog,, głermeke kimąrąd,

- a g/ermeketfelvették ąz iskolába,

- a g/ermelret nem vettékfel az islrolóba, annąk a nevelési évnek az utolsó napjón,

amelyben a hetedik életévét betölti,

- küaddön teljesíti ąz óvodai nevelést, és tąnkatelessé válik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 3 l. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az
azt kovető évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság java-

solja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankĺjtelessé.
A tankötel e zettsé g telj e sítése a tanév el ső tanítási napj án kezdődik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget koľábban e|éri, a koľmányhivatal a szülő
kéľelmére szakértói bizottság véleménye a|apján engedé|yezheti, hogy a gyermek hatéves koľ előtt
megkezdj e tankötelezęttségének telj esítését. Nkt. 45. $ (2)
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4. Az óvodai étkezés biztosítása:

Az ővoda a gyeľekek számáta naponta háľomszor biĺosít étkezést (tízőrai, ebéd, uzsonna). Az in-
tézménynek saját konyhája nincs, az éte|t Vállalkozó biztosítja. A mindenkoľi térítési díj ĺĺsszegét, a
Yźil|a|kozőval - a véi|a|kozási szeľződésben foglaltaknak megfelelően - történő egyeztetés után, az
ĺinkormányzathatźrozzameg évente egyszeľ (márciusban). A vállalkoző részére a speciális étľendet
jelezni szükséges.

I. Befizetés rendje:

- Az étkezési térítési díjak egy napra jutó ĺisszegéről a szülőket a hirdetőtáblán elhelyezett értesítés.
sel kell tájékońatĺi.

- Az étkezési téľítési díj l00%-os, illetve 50%-os Íizetési kedvezményének mértékét és igénybevé-
telük módját a,,Gyermekek védelméľől és a gyámĹigyiigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. töľ-
vény'' 150. $-a határozza meg. Bármelyik támogatást igényli a család köteles bemutatni az igény-
j o go su ltság át igazo|ő h iv atalo s oki ratot az intézmény vezetőj éne k'

- Befizetési és pótbeťrzetési napok listáját a sztilők a nevelési év elején (szeptembeľben), |2hőnapra
vetítve levélben megkapják,

Ezen kívül az időpontok az intézmény hirdetőtáb|éĄéln is, egész évben megtekinthetők. Az adott
hónapban, mindig a következő hónap befizetése esedékes.

5. A rendszeres egészséeügvi felĺiwelet és ellátás ľendie:

Azintézmény egészségiigyi ellátásźlrő| az |997. évi LXXXIII. tv, és a 26/|997.(IX.3.) NM rendelete
szeľint gondoskodik.

5.1. Az óvodásokra vonatkozó szabályok:

I.) Az intézménybe jźtrő gyermekek intézméĺyen belüli egészségügyi gondozźtsát az intézménybe
járó oľvos és védőnő látja el. Az egészségügyi vizsgá|at megszeÍ\ĺezése az igazgatő fe|adata. Az
igazgatő biztosítja az egészségstgyi (védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a szükséges óvónői
felügyeletről. A védőnői vizsgálatok időpontját a védőnő azintézmény vezetojéve| egyezteti.

2.) A gyeľmek-szakoľvos és a védőnő kéthavonta |átogatjaazintézméný és megvizsgtija a gyenne-
keket.

3.) Az igazgatő biztosítja az egészségügyi (orvos-védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a szüksé-
ges felügyeletľől, és szükség szerint a gyeľmekek vizsgálatra való előkészitésérő|.

4.) Az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi szűľés történik.

5.) Az ĺjt éves óvodásokľól a kötelező egészségügyi adatszo|gáltatást a védőnő |źtja e|.

6.) A HźLzirendben megfogalmazott esetekben (betegség, tetűvel va|ő fertőzöttség, stb.) gyermek
nem láto gathatj a az óvodát.

7.) Betegségre gyanús, |ázas gyeľmeket az intézménybe bevinni nem szabad. A napközben megbe-
tegedett gyeľmeket el kell különíteni, és le kell fektetni, szükség esetén azonna| oľvoshoz kell vinni,
és gondoskodni kell a szülők azonna|i éľtesítéséről.
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8.) A feľtőző gyeľekbetegségeket a szülőnek minden esetben be kell jelentenie.

5.2. A gyerekekkel kĺjzvetlenü| foglalkozó felnőttekľe vonatkozó szabályok:

I.) Azintézmény miĺködtetése során aNépegészségügy szakszolgáltatási szerve á|ta| meghatározott
szabályokat szigorúan be kell taľtani. (Fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, ételminta vétel, stb.)

2.) Az intézmény valamennyi a|ka|mazottjának érvényes egészségĹigyi kiskönywel kell rendelkez-
nie. Az intézmény konyhájába szĹilő vagy egészségügyi kiskönywel nem rendelkező személy nem
léphet be.

3.) Azintézmény területén dohányozni nem lehet, a hatályos jogszabályok alapján.

4.) A nevelési intézmény egész területén tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek (alkohol, cigaretta,
drog) árusítása és fogyasztása.

6. Gveľmekvédelmi tevékenvség az óvodában

A gyermekvédelem intézményi ľendszerének működtetésééľt az intézmény vezetője a felelős,
azonban a gyeľmekvédelmi munka valamennyi dolgozó feladata. Minden feladat-ellátási helyen
gyeľmekvédelmi felelős működik, aki kiemelten foglalkozik a htltrányos helyzetű, illetve
veszé|yeztetett gyeľmekek felkutatäsáva|, helyzetiik szakszeľiĺ megoldásával, gyeľmekvédelmi
szervek segítségének igénybevételével.
Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermekné| veszé|yeztetettségre utaló jelet tapaszta|, a gyeľmek-
védelmi felelős által köteles jelezni a kerĹileti Gyeľmekjóléti Központ felé.

Az ővoda gyeľmekvédelmi felelőse kapcsolatot tart továbbá a Családsegító Szo|gźilattal, és a VIII.
kerületi Kormányhivatal Gyámhivatalával. A kapcsolattaľtásľól maľadéktalanul tájékoztatja az
igazgatőt, a tagóvodav ezetot, illetve a nevelőtestületet.

A nevelési év legelső szülői éľtekezletén minden óvodapedagógus kötelestź|ékoztatni a szülőket az
óvodában folyó gyeľmekvédelmi munkáról, a gyeľmekvédelmi felelős nevéről és eléľhetőségéľől. A
gyermekvédelmi felelős évente beszámol gyeľmekvédelmi munkájźtrő|, a hátrányos, illetve veszé-
|yeztetett gyeľmekek érdekében tĺjľténő intézkedésekľől.

A gyeľmekvéde|mi feladattal megbízott felelős segíti az óvoda pedagógusainak gyermekvédelmi
munkáját. Jelzés a|apján a veszé|yeztető okok fe|tárása éľdekében családlátogatáson ismeri meg a
gyeľekek családi kĺirnyezetét.

V. FEJEZET
INTEZMÉNYI vÉDo. ovo Br,ŐÍnÁsor

1. Alapszabá|yok
n A gyerekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal
együtt járő veszé|yfoľľásokat, a tilos és az e|várhatő magatartásformát az ővodai nevelési év meg-
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kezdésekor l szept. /, ill' kirándulások, séták, stb. során a gyeľekek életkorának és fejlettségi szintjé-
nek megfelelően ismertetni kell. Az ismeľtetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.

A gyerekek tź|ékonatźtsáról, felvilágosításáľól a csopoľtos óvónő felelős gondoskodni.

a Az intézmény házirendjében kell meghatátozni azokat avédó, óvó előírásokat, amelyeket a gyere-
ke.knek az ővodttbanvalő tartőzkodás ideje alatt meg kell tataniuk.

o A gyerekek az óvoda közelében ta|á|hatő tömegkĺizlekedési jźlratait csak megfelelő számú kíséľő
szemé|yzet biztosítása mellett' a csopoľt szétszakadźtsa nélkĹil, egyszene töľténő utazással vehetik
igénybe. (metró' busz, villamos, stb.)

n A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős fe|adata a gyere-
kekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyfoľľásokra (csoportszoba,
udvar, séták, kiľándulások, játékeszközĺik, stb.), valamint a bekövetkezett baleset utáni eljáľással
kapcsolatos szabá|y ok megfogalm azása, a teendők ismeľtetése.

n A pedagógus és a gyerekek nevelését közvetlenü| segítő munkatáľsak, valamint akertész felelős-
sége és egyben kötelessége felhívni a gyerekek és azigazgató, tagóvodavezeto figyelmét a balesetet
okozható veszélyhelyzetekre, illetve feladata az azonna|i elháľítás a baleset megelőzése érdekében.

2. Balesetek esetén:

1.1. A balesetet szenvedett gyeľek ellátása, orvoshoz vitele (TB kárrya másolatával) a gyeľmek felii-
gyeletét éppen ellátó óvónő fe|adata, miután a többi gyeľek biztonságéról, felügyeletéről gondosko-
dott. A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelen lévő többi munkatársnak is segítséget kell
nýjtania.

I.2. A balesetet szenvedett gyerek megnyugtató ellátása után a szülőket és a tagóvodavezetot értesĹ
ti, a baleset körülményeiről íľásos jelentést (dátum, helyszín, ok, stb.) készít.

1.3. A tagóvoda vezető és a munkavédelmi felelős kivizsgálja a baleset korülményeit, és a baleseti
jegyzőkönyv elkészítése utźn a fenntaľtó felé is eleget tesz bejelentési kötelezettségének.

l.4. A gyerekbalesetek bejelentése a vezeto felé pedagógusok számźra kötelező. Az a pedagógus, aki
nem jelenti a ná|a tĺjľtént balesetet, mulasztást ktjvet el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyi|vántartá-
sát és a kormányhivatalnak történő megkĹildését az igazgatő á|ta| megbízott munkavédelmi felelős
végzi.

l.5. Az igazgatő kcitelessége lehetőséget biztosítani a szülői szewezet szźlmźlra a gyermekbalesetek
kivizsgálásáľa.

I.6. Az intézményi beszeľzések soľán kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetveszélyes tárgyak
elkerüléséľe,javitźséra, és balesetveszélyes anyagok, vegyszeľek,tisztítőszerek táľolására.

t.7. A pedagógusok és egyéb munkaválla|ők szźmtra minden tanév elején tuz-, baleset-, munkavé-
delmi tájékoztatőt tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása az
intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és taľtalmát dokumentálni kell. Az oktatáson
való részvételt a munkavál l al ók aláírásukka| igazo|jźlk.

1.8. Súlyos balesetet írásban azonna| be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az on-
kotmźny zat j e gy zój ének.

Sú|yos Đz 
^ 

gyermekbaleset amely:
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. a séľült halálát, illewe a baleset bekövetkezésétől szźtmitott 90 napon belĹil az orvosi szak-
vélemény szerint a balesettel összefiiggésben életét vesztette,

o életveszé|yesséľülést, egészségkárosodást,
. súlyos csonkulást,
. abeszélőképesség elvesztéstvagy feltűnő eltoľzulást, bénulást elmezavart okoz.

VI. FEJEZET
A LÉTESÍTMÉNYEK, ÉS A HELYISÉGEK

HASZNÁLATI RENDJE

L. Az intézmény létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyiwa tartásátnak ideje alatt ľendelteté-
süknek megfelelően ke|l használni.

2. Rendeltetésszerű használatnak a jogszabá|yoknak, a jelen szabá|yzatnak, és aházirendnek megfe-
|e|ő használatot kell tekinteni.

3. A gyerekek az intézmény létesítményeit' helyiségeit csak pedagógusi ťelügyelettel használhatják.
A gyerekek mozgatźsa egyik szobából a másikba (fejlesztő, logopédia, stb.) csak felnőtt kíséľeté-
ben töľtéhet.

4. A helyiség jelen szabźůyzattól, illetve ahěnirendtől e|térő célra töľténő haszĺéiata az igazgatő
előzetes írásbel i engedélye a|ap1án töľténhet.

5. A gyermekek részére az ügyelet a|att, ana kijelölt helyiség áll rendelkezésre.

6. A szülők részére az étkezés befizetés, lemondása, a gyeľekfelvétel, és valamennyi hivatalos ügy-
intézésazigazgatői, tagóvodavezetői, illetve agazdasági iľodábantöľténik.

7. Atá|a|ő konyhában kizátő|ag csak egészségügyi kiskönywel rendelkező óvodai a|ka|mazotttar-
tózkodhat. ok is a megfelelő, HACCP által előíľt ruházatban.

8. Az intézményben és annak udvarán, hétvégén csak a tagóvodavezető engedélyével, kivételes
munka esetén taľtózkodhatnak.

9. Az ĺjnköltséges foglalkozások neve|ési időn kívül, azigazgatőltagővoda-vezető éital. kijelölt hely-
ségekben bonyolíthatóak le. A foglalkozást tartő személy felel a csopoľtszoba, egyéb helyiség
hasznáiatért' rendj ééľt, tár gy aiért.

I0. Az óvoda éita| szewezett, va|amint a szĹilők részvételével taľtott rendezvények alkalmával az
intézmény helyiségeinek használati ľendjét - eseti jellegge| - azigazgatő á||apitjameg.

l1. A nemdohányzők védelméről sző|ő 1999. évi XL[. törvényben meghatározott, azintézményi
dohányzás szabá|yainak végľehajtásáért felelős személy azintézmény munkavédelmi felelőse.

2. Egyéb ľendelkezések:
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I. Az intézméný reggel a munkarend szerint a 6 őrźtra érkezo - az igazgatő á|ta| kijelölt dajka, vagy
technikai dolgozó nyitja, illetve 18 órakoľ zérja ariasztő rendszeľ ki és bekapcsolásával.

2. Az intézménnyel jogviszonyban nem éi|ő személyek csak az igazgatő, tagóvodavezető engedé-
lyével léphetnek be, illetve taľtózkodhatnak azintézmény teriiletén és helyiségeiben.

- Előzetes bejelentés a|apjźn avezeto fogadja a szaktanácsadót, a szakértót, a kiilönböző ellenőľzé-
si szervek képviselőit (ÁNTSZ, revizoľ' tanugy-igazgatási ellenőľ, ÁSz, stb.;

- A gyerekek ľészére szervezett önköltséges tanfolyamokat vezeto, külsős szakemberek (edző,
nyelvtanár, stb.) részéľe is kötelező érvény(i az intézmény SZMSZ-e és Házirendje. Benntaľtőzko-
dásuk kizétrő|ag csak a vezetővel e|óre egyeztetett és megbeszélt időpontľa és időtaľtamra korláto-
ződik.

- A beiratkozás irźtnt éľdeklőđő, tájékoződő szülőket a tagóvoda-vezető atagintézmény alap adata-
iról, pedagógiai programjárő|tź$ékoztathat1a, de a felvétellel kapcsolatos további intézkedés végett
azigazgatőhozirányítja,ferőhelyhiányźlban.

- Amennyiben az intézménybe idegen személy |ép, az ügyeletes dajkának kötelessége megkérdez-
nie, hogy kit keres, milyen célból tartózkodik az épületben. Amennyiben valamelyik óvodásért
jött, csak a szülő íľásos meghatalmazásáva| adható éttagyermek, még abban az esetben is,haaz
érintett gyeľmek felismeri.

- A középfokú képzésben résztvevő tanáľok, diákok a számukľa kijelölt területet vehetik igénybe,
számukľa aHázirend ismeľtetése és a balesetvédelmi oktatás megtartása kötelező.

- Az óvodai csoportok és foglalkozások |átogatásźt más személyek részére a tagóvoda-vezető en-
gedélyezheti.

- A különbĺjző munkahely iránt érdeklődőket, ügynököket, áruval háza|őkat, hirdetményeket ki-
tenni kívánó személyeket az SZMSZ-ne és a vezető utasításáľa hivatkozva az igye|etes dajka, il-
|efre az erre felhata|mazott do|gozó felkéľheti az óvoda e|hagyásźra.

4. A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt vagy párthozkötődő szervezet nem működhet.

5. A sztilők és egyéb külső vállalkozók reklámtevékenysége soľán figyelembe kell venni az |999.
évi LXVIII. tv.-ben megfogalmazottakat, mely szeľint az ővoda teriiletén tilos a reklám tevékeny-
ség, kivéve, ha a reklám a gyeľekeknek szó|, az egészséges életmóddal, a köľnyezetvédelemmel,
a társadalmi, kĺizéleti tevékenységgel, illetve a kultuľális élettel fiigg össze.

6. Ügynöki tevékenys ég az ővoda egész teľiiletén nem folýatható.

7, Címet hasznźiat,lobogózási ľend: Nkt. 25.$ (8) A köznevelési intézmény címtábláján, épületé-
nek homlokzatán, továbbá az źi|ami, települési önkormányzati fenntartású intézmények köľbé-
|y egzojén Magyaľoľsz ág címer ét el kel l helyezn i.

Az épület bejźratáná| ki kell tuzni a nemzeti lobogót. A zász|ők tisztźtn tartása és cseréje a törvé-
nyi ľendelkezéseknek megfelelően avezetó felelős - 13212000.(VII.l4.) Koľm. rendelet.

Az ővoda minden munkaváIlalója és az ővodátban tartózkodó személy felelős:
C atíjz- és balesefuédelmi. valamint munkavédelmi szabálvok betaľtásáért.
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o a közösségi tulajdon védelméért, źłI|apotának megőľzéséért,

. az óvoda eszközeinek, tárgyainak, gépeinek rendeltetésszeruhasznźl|atáért,

. az óvoda rendj ének, tisztaságának megőrzéséért,

. az eneľgiafelhasználással va|ő takarékoskodásért,

o atuz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betaľtásáéľt.

Az egyes helyiségek, létesítmények beľendezéseit, felszereléseit, eszkőzeit elvinni csak az igazgatő
engedélyével, átvételi elismeľvény ellenében lehet.

VII. FEJEZET
RENDKÍvÜr,r BsEľĺuw.

BoMBARIADO, ľuznraoi, rcyBn RIADo ESETEŃ SZÜKSÉGES TEENDoK

:

A ľendkívüli események megelőzése érdekében az igazgató, a tagóvoda-vezető és az óvodatitkár ese-

tenként, a dajkák személyzete, és az általános munkás mindennapi feladatok végzésekor köteles elle-
norizni,hogy az épületben rendkívüli tźrgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalha-
tó-e.

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kĺjtelesek személyesen
vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.

Az óvoda valamennyi alkalmazottja k<iteles az źt|ta|a észlelt rendkívüli eseméný közvetlen felette-
sének jelenteni. Azigazgatő dĺjnt a szükséges intézkedésľől, és a fenntartót értesíti.

Amennyiben az igazgató nem taľtózkodik az épületben, az tůta|a kijeliilt helyettese gondoskodik a

bejelentésľől és a kiürítés megszervezéséľől, majd a vezető értesítéséľől.

1. Rendkíviili esemény esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:

1.l. Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló je|et tapasztal vagy
bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, vagy más rendkívüli eseméný tapaszta|' a rend-

kívüli eseményt azonna| bejelenti a tagóvoda vezetőnek, távollétében azigazgatónak, aki a bejelentés
valóságtaľtalmának vizsgéiata nélkül köteles elľendelni a ľiadót.

|.2. A ľiadó elľendelése hangos kiáltással töľténik.

l.3. A riadót elrendelő szemé|y a riadó elľendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a

bombariadó, tuz.riadő, egyéb riadó tényét az e|jttmi jogosult szęľvnek (pl. rendőrségnek) A hatóság

megérkezés éig az épületben tartózkodni ti los !

1.4. A riadó megszüntetése szóbeli ktizléssel történik.

1.6. Rendkívtili esemény esetén az épu|etkiürítését, a szükséges intézkedések megtételét atuzriadő
terv előírásainak megfelelően kell elvégezni.

l.7. Bombaľiadó esetén minden esetben azonna| értesíteni kell a rendőrséget és haladéktalanul meg
kell kezdeni az épu|et kiürítését.
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Mentési sorrend: - első a gyerekek mentése és biztonságos elhelyezése,

- a felnőttek mentése'
. az értékek' köziľatok mentése'

2. A menekítés útvona|a, szewezése megegyezikatíizriadóban meghatfuozottakka|.

3. Betöľés esetén a központba érkező ľiasztás után a tagóvoda-vezetőt, i||. az óvoda kulcsával ľen-
delkező, az óvodához |egkóze|ebb lakó, eITe a feladatra kijelölt személý éľtesítik. Az éľtesítéstől
számítoÍt25 percen belül a kiérkező biztonsági emberek és a rendőrség bejutásźltbiztosítani kell.

VIII. FEJEZET
tiľľBprcx, MEGEMlnxBznsEK RENDJE,

A HAGYovĺÁľyox ÁpolÁsÁvĺ.I,
KAPCSOLATOS FELADATOK

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó híľ-
nevének megőrzése, az a|ka|mazotti és gyeľmekközösség minden tagétnak kötelessége. Az intéz-
mény helyi hagyományai kozé taľtozó rendezvények, a közösségi élet formálását, a köztls cselekvés
örĺjmét szo|gźilják, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletľe nevelik.

I. Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének időpontját a
nevelési év rendjéľe vonatkozó éves munkatew hatźlrozzameg.

Az éves munkatervben ki kell jelölni azt az óvodapedagógust, aki az évi ünnepélyek,
megemlékezések' hagyomźnyápoló rendezvények megszeÍvezéséért, lebonyolításáén szakmailag
felelős (Ĺinnepélyfelelő s).

Az óvodában taľtandó nemzeti ünnepek:

A Pedagógiai Pľogramnak megfelelően.

2. Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvények idejét és azt a pedagógust, aki az évi ünne-
pélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért,lebonyolításáéľt szak-
mai|ag felelős (ünnepé|yfelelős).

3. Az anyák napja és az évzátő nyilvános, és azonos időpontban is szeľvezhetó.Ezekte meghívhatók
a szülők és más vendégek is.

4. A nevelőtestiilet és a szülők kezderrrényezéséľe más iinnepélyek, megemlékezések és lragyo-
mányápoló rendezvények is nyilvánossá tehetők.

5. Egyéb rendezvények, események, a tanulmányi kirándulások, séták, mozi és színház|átogatások,
sportnapok szewezésére ugyancsak a munkaterv szerint kerül sor.
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IX.

^z 
INTÉZľ,relw KAPC s oLATAI

z\ kapcsolatrendszeľ ábľája

1. A szolgáltatást igénybevevők: családok, szülők (gyeľmekei)

A Köznevelési ttirvény.ben megfoga|mazottak a|ap1án az intézményben folyó pedagógiai munka
el|átása során a gyeľekek testi, lelki, éľtelmi' érze|mi és erkölcsi fejlődése érdekében a pedagógus a

szĹilőkkel együttműkö dv e végzi munkáját.

l.1. A szülőkkel tĺjľténő kapcsolattaľtást a jogszabályokban és a.jelen szabźůyzatbaĺmeghatározott
eseteken tti aházirend is taľtalmazza. Az óvodás gyerek fejlődéséľől a szülőt folyamatosantäjékoz-
tatni kell, szülői éľtekezlet, fogadóóra, megbeszélés, stb. keľetében.

A gyerekrő|tźýékoztatást csak a csopoľtos óvónő és adott esetben atagóvodavezeto,igazgatő adhat.

I.2. Az óvoda dokumentáciőja a személyes adatokat kivéve nyilvános.

M |NT ÉzM É NY KAPcs oLATA|

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat,
Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal
Kisfalu Kft.

A szolqá|tatást
iqénvbevevők:
csa|ádok. szü-
|ők (gyermekei)

ovodaig azgatő.

Társintézménvek József-
városi Egyesített Bolcső-
dék. lskolák,

GyermekvédeIemmeI
kapcsolatos intézmé-
nyek
lóvodapedagógusl

JSZSZGYK,
Pedagógiai Szolgáltató
kiSzpont
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Az óvoda a nevelési programját,házfuendjét, éves munkatervét,sZMsZ-ét oly módon köteles elhe-
|yezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. A vezeto, illetve az á|ta|a kijelölt személy,
tź$ékoztatást köteles adni az óvoda helyi pedagógiai pľogľamjárő|.

Atájékoztatás módja: - tanévnyitó szülői éľtekezlet,
- csopoľtos sziilői éľtekezletek,
- SZMK értekezlet,
- fogadóórák, - szükség esetén családlátogatás

1.3. A szĹilők az ővodźxal való kapcsolatukat intézményes foľmában a jogszabályok alapján létre-
hozott sziilői munkaközösségen (SZMK) kereszttil taĄźk.

I.4. A SZMK vezetőjével a csopoľt szintű ügyekben a csopoľt szülői munkaközösségének képvise-
lőivel az ővodapedagógus' valamint az ővodapedagógus területét meghaladó iigyekben a tagóvoda-
v ezetó, míg az intézmény i szi ntű S ZMK.val az igazgatő tart kap c so l atot.

l.5. A szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni atanévnyitó és a tanévzźtró nevelőtestületi
éľtekezletre, továbbá az egyéb nevelőtestületi értekezletek azon napirendi pontjainak tátgya|źsához,
amely ügyekben jogszabály vagy az intézmény sZMsZ -e a szü|ői munkakĺjzĺjsség részére vélemé-
nyezési j ogot biztosított.

1.6. A meghívás napirendi pont írásos anyagźnak legalább nyolc nappal korábbi źltadásáva| töľtén-
het.

I.7. Az igazgatő a sziilői munkakĺizösség vezetőjét legalább felévente téĄékoztatja az óvodában fo-
lyó nevelőmunkáról és a gyeľmekeket éľintő kérdésekről.

l.8. Az óvodapedagógus a csopoľt szülői munkakĺjzĺissége képviselőinek szükség szerint, de lega-
lább havi egy alkalommal ad té|ékoztatást.

2. Az óvoda külső kapcsolatai

2.1. Áilami . Koľmányszintű kapcsolatok:

Emberi Erőfoľľás Minisztériuma: Köznevelésért fe|elős Államtitkáľsás

Budapest Főváľos Koľmányhi v ata|a

KözokÍatási Információs Iľoda

2.2. Fenntaľtói o|dalľól:
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal

Polgáľmesteľ legyző
Képviselőtestület

Emberi Erőforrás Bizottság Humánszolgá|tatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság PénzĹigyi Ügyosztály

- Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ (JSzSzGyK)
- Kisfalu Kft.

- Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. ker.
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- Klebelsber g Intézményfenntaľtó Központ Budapesti VIII. Tankerülete

Fennt artóv al v óló kapc s olattarás

n A fenntaľtő irányitő, és ellenőrző munkája miatt a kapcsolattartás folyamatosan szükséges. Az
intézmény zavarta|an miĺkodtetése, a fenntartói elvárások megvalósítása, illetve az intézmény érde-

keinek képviselete igazgatői feladat. Ehhez elengedhetetlenül fontos az egyeztetés o Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) 2015.08.01.-től |źtjae|,,,Munkameg-
osztási megállapodźs', a|apjźn, az ővodapénzíigyi-gazdálkodási feladatait.

A kapcsolattartás levelezés, telefon, e-mail útján és személyesen történik. Kapcsolattaľtők: igazgatő,
igazgatő -helyette s, tagóvo da-v ezetok.

2.3. Táľsintézménvek: (VIII. kerületi) biilcsődék, iskolák

- Jó z sefv áro s i Egłe s íte tt B öt c s ődék

Gyermekfelvétel esetében folyamatos egyeztetés.

Afe|zźtrkőztató pedagógusok munkaközössége is rendszeľesen találkozik, tanácskozás cé|jttbő|.

- Kerület, és egłéb islalók

A gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése, az ővoda _ iskola átmenet megkönnyítése érdeké-
ben az óvoda vezetője kapcsolatot tart az általános iskolák vezetőivel. Az iskolák megkeresésére az
iskolai beiratkozás előtt, ellátogatunk az oktatźsi intézménybe. Az óvoda minden iskolának bizosít-
ja, hogy információit a szüIők felé továbbítja.

Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson résztvevő gyeľmekeknek az óvoda iskolalátogatáso-
kat szervez, avezető által kiválasztott iskolákban.

A szülők tź$ékoztatása éľdekében az ővoda meghívja a közeli iskolák leendő elsős tanítóit a nagy-
csopoľtosok szülői éľtekezletére.

A sajátos nevelési igényrĺ gyermekek fejlesztésének segítésében azigazgató a JEGYMI3 utazó
gyógypedagógusának szakmai együttműködését igényli.

- Gyermekvédelemmel knpcsolatos intézmények

A tagintézmények gyermekvédelmi felelősei kapcsolatot tart a VIII. keľ. Járási Hivata|álhoz tartozó
Gyámhivatallal, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal. A kapcsolatfe|vételről az
igazgatőv a| egyeztet, intézkedéseiľől rendszeresen beszámol.

Az óvoda egyiittműködik, és jelentési kötelezettségét teljesíti a fent felsorolt intézményekkel' külö-
nös tekintettel a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. A kapcsolat-
felvétel akkoľ válik szükségessé, amikor a gyeľmeket veszé|yeztető okok pedagógiai eszkĺjzökkel
nem szüntethetők meg. Pl.: rendszeľes igazo|at|an hiźnyzás, elhanyagolás, gyermekbźnta|mazás,
szexuál i s zak|atás vélelme.

I

3 Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola
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3. Egészséeti gyi intézménvek:

Az ővoda ľendszeres munkakapcsolatot tart fen a gyerekek egészségügyi ellátását biztosító szeľve-
zetév e|. A kapcso latt artźst az igazgatő b i zto s ítj a az a|źhbi szemé lyekke| :

o gyerekorvos,
o védőnő,
. azÁNľsztiszti.főorvosa

4. EGYEBEK:

- Pedagógiai Szolgáltató kozpont

Azigazgató, és az óvoda fe|zźrkőnató pedagógusa kapcsolatot tart apedagőgiai szakmai szo|gźita-
tások e l l átására l étreho zott intézményekke l.
A Pedagógiai Szolgáltatóból érkező logopédus, és pszichológus számára az igazgatő biztosítja a
feltételeket' eszktizöket.

A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének e|bíľálásában szükség
szerint kĺizľeműködő Pedagógiai Szolgáltatőva| az igazgatő állapodik meg az együttműködés foľ-
máiban.

a./ az óvoda pedagógusai az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson ľésztvevő gyermekek iskola-
érettségének elbírálásához, szukség esetén a kerületi Pedagógiai Szolgáltató segítségét veszik
igénybe.

b./ az óvoda pedagógusai javaslatot tesznek a sziilőknek, hogy gyermeküket - előzetes egyeztetés
a|apjźn - szükség esetén vigyék el a Pedagógiai Szolgáltatóba.

c./ aPedagógiai Szolgá|tatő szakemberei részt vesznek az óvodai foglalkozásokon, szükség esetén
kü l <jn fo glalkoznak az érintett gyerm ekekke | .

A kapcsolattaľtás formája: írásbeli vagy szóbeli közlés,

módj a: értekez|et, munkaközĺjsségi foglalkozźs,
gyakoľisága: logopédus hetente egyszer'pszichológus havontaegyszer

szükség szeľint, speciális fejlesztést igénylő gyeľmekek esetében,

illetve a nevelés során felmerĹilő problémák esetén.

Szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgźiatközreműködésével, és ajánlásával a különös figyelmet
igénylő gyereket a2. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Yizsgźiő Szakértői és Rehabilitációs Bizott-
ság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központba irányítjuk.

2. sz.Fővźrosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypeda-
gő giai Szolgáltató Központ

A nevelési intézmény nemzetkozi kapcsolatait önál|óan alakítja. A nevelési intézmény közvetlenĹil
teljesíti a külftĺldi megkereséseket, illetve közvetlenül küldhet külftjldre megkeľesést.
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Adatszo|gttltatás szempontjából a Közoktatási Információs hodával való kapcsolattartás (KIR)

X. FEJEZET
BELSO KONTROLLRENDSZER

Azintézményben folyó munkabelső ellenőrzése azigazgatő szempontjáből'aza|ábbirészre osztha-
tó fel:

l. A belső kontľollrendszer működtetése' értékelése, és

a v ezetorc vonatkozó továbbképzési kötelezettség.

2. A belső ellenőrzés működtetése az Aht. szerint.

3. A pedagógiai munka szakmai ellenőrzése.

4. Külső ellenőrzések rendszeľe. és nvilvántarttsa,

1. A belső kontrollrendszer mííködtetése, értékelése, és a vezetőre vonatkołí tovóbbképzési k?jtele-

zeuség.

1.1. A vezeto szerepe' felelőssége 1Ánt. oo. $ (2) és Bkr.3. - 13.$) apozitív kontrollkörnyezet|ét-
ľehozása. Megfelelő kontrolltevékenységek kialakítása, és műkcidtetése

o következetes íľásos szabźiyozásokkal,
o világos, egyértelmű kommunikáciőva|,

:ľffi4fiffi;ęffi.'":
A belső kontľollľendszeľ a kockázatok kezelése és táľgyilagos bizonyosság megszerzése éľdekében
kialakított folyamatrendszer, amely azt a szźlndékot szolgá|ja, hogy megvalósuljanak az alábbi cé.
lok:

a) a műk<idés és gazdállkodás sorźtn az a|ka|mazottak tevékenységĹiket szabá|yszeruen,
gazdaságosan, hatékonyan, és eredm ényesen haj tsák vé gľe,

b) az e|szźtmolási kötelezettségeket teljesítsék, és

c) megvédj ék az erőforľásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszeruhasználattól.

I.2. A belső kontrol|rendszer akkor műkiidik jó| azintézményben, ha

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja tisszhangban Van a szabályszerű-
séggel' szabá|yozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kö-
vetelményeivel,

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdéikodáts során nem tapasztalható pazaflźs, vissza-
élés, rendeltetésellenes felhasználás'

c) megfelelő, pontos és naprakész informźrciók állnak rendelkezésre a költségvetési szerv miĺ-
kodésével kapcsolatosan, és
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d) a belső kontrollľendszer harmonizáciőjźlra és összehangolására vonatkozó jogszabályok
végľehajtásľa keri.ilnek a módszeľtani útmutatók figyelembevételével.

l.3. A költségvetési szerv belső kontrollrendszeľ felépítése és elemei 1Áľlt. os Bkľ. alapján)

I.4. 
^ 

be|ső kontrol|rendszer hatékony műkcidtetését, folyamatźú, rész|etezését az alább felsoľolt
szabá|yzatokbanmegfoga|mazottelőírásokbiztosítják:

- Szabá|ytalanságok kezelésének rendje, - Kockrízatkezelési szabźiyzat,

- E||enőrzési nyomvonal

- Be|ső ellenőrzési rendszer (FEUVE) szabáiyzata

A vezető a belső kontľollrendszer minőségét évente éľtékeli és jogi felelőssége tudatában enől nyi-
latkozatottesz.

1.5. A költségvetési szewezek vezetőinęk belső kontrollľendszeľ témájú továbbképzésérő| a
28/201,1. NGM rendelet rendelkezik.

A képzési kĺjtelezettséget a koltségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésé-
rőlsző|ő 370/20|1. (XII.3l.) Koľm. rendelet (Bkľ.) írja elő.A költségvetési szervek veze-
tői tekintetében a 12. $ (1) bekezdés taľtalmazza a szabályokat.



48

A kötelező továbbképzés teljesítésének szabétlyaiľól az á||amhéntartásért felelős miniszter a kaltség-
vetési szervnél belső ellenőrzési tevélrenységet végzők nyilvántartósóról és lrntelező szakmąi tovább-
képzéséről, valamint a lrnltségvetési szervek vezetőinek belső lrnntrollrendszer témójú tovóbbWpzé-
séről sző|ő28l20|l. (Vm. 3.) NGM rendeletben rendelkezik.

A ktiltségvetési szerv vezetője kétévente köteles a belső kontľollrendszeľ témakörben az źi|amhźz-
tartáséľt felelős miniszter által meghatźrozott továbbképzésen részt venni.

Képzési kĺjtelezettséget az,,ÁBPE - továbbképzés I., Áľpp - továbbképzés II.,, egynapos tovább-
képzésen telj esítheti. A képzésekh ez v izsga nem kapcsolód ik.

2. A belső ellenőrzés mííködtetése azÁht. szerínt.

A belső ellenőrzés műkĺidtetése az Aht.70.$ (1) pontjának rende|kezése alapján szerveződik.

Az intézmény ellenőrzését az iľányító szeľv' a fenntartó rendeli e|, az általa megbízott, megfelelő
jogosífuányokkal rendelkező belső ellenőr személyében. A belső ellenőr a gazdá|kodással összefüg-
gő kéľdésekben v égez vizsgálatot.

Az igazgató feladata a belső ellenőr munkájának segítése, a kért anyagok összegýjtése, átadása, és
avizsgá|atmegźi|apítźtsa szerint a hibák javítása, a hiányosságok gyoľs pótlása.

3. A pedaeógiai munka szakmai ellenőrzése

Az óvodában az ellenőľzés legfontosabb feladata a Pedagógiai Pľogram által meghatározott tevé-
kenység hatékonyságának mérése, az esetleges hibák fe|tárása, azok koľrekciőja, pozitív eľedmé-
nyek megerősítése.

A pedagógiai munka aktuális ellenőrzési iitemteľvét az éves Munkateľv tarta|mazza.

Az ellenőrzési teľv tarta|mazza az e||enorzés teľületeit, módszeľét és Ĺitemezését. Az ellenőrzési
teľvet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az e||enőrzés kiterjed aZ egyes feladatok elvég-
zésének módjáľa, minőségére, a munkafegyelemmel összefi'iggő kéľdésekre is.

Az ellenőľzés ľendje:

1. A pedagógiai munka ellenőrzési ĺitemtervét az igazgatő és az źita|źnos igazgatő-helyettessel elké-
szíti' A pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavarta|an működése éľdekében éľtéke-
l ik a közalk a|mazottak munkáj át a tagóvoda-vezetők közreműködésével.

2. Az e||enorzési terv végrehajtásáért az igazgatő felelős.

3. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőľzésro| azigazgatő dönt. Rendkíviili, spon-
táne||enőrzéstkezdeményezhet:-avezető,-ahelyettes,-aszakmaimunkakĺjzĺisség,ésaszĹilői
munkaközösség is.

4. A megä|lapításokľa tett észrevételeit a minősítést tarta|maző iraton ľögzíteni kell.

5. A minősítési terv elkészítésééľt és annak végrehajtásáért azigazgatő fe|e|.

6. Azigazgatő
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- valamennyi óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítő dolgozó munkáját, az e||enőrzés során
szerzetttapaszta|atai a|apján éľtékeli, szóban, ha szĹikséges íľásban, évente legalább egy alkalom-
mal.

. az érinteít avezetői észľevételekre szóban, vagy írásbanreagźihat.

7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit' illetőleg az e||enőrzés általánosítható
tapaszta\atait minden nevelési év végén, a tanévzárő éľtekezleten értékelni kell, megál|apítva az
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szĹikséges intézkedéseket. Az elhangzottakĺő| jegyző-
könyvet kell készíteni.

o Többletmunka

- A kiemelt figyelmet igénylő gyerekkel kapcsolatos nevelési feladatok ĺjnkéntes vállalása.

- Aktív közremúkĺj dé s kü l önb ö zo p á|y ázatok ki do l goz ásában.

- Keriileti és egyéb felkérésľe bemutató foglalkozások vállalása.

4. Kiilső ellenőrzések rendszere

Jogilag az intézmény ktilső ellenőrzése töľténhet <ĺnkormányzati, illetve állami elrendelés a|Ąźn. A
kĹilső e|lenorzés témáját tekinwe lehet szakmźxa|, tanugy-igazgatással, munkáltató jogkörrel, és
gazdźiko dźls sal ĺj sszefü ggő kéľdésekben.

n Pedagógiai munkát ell enőľizheti : óvodapedagó gusi/köznevelési szakértó,

Az or szágos pedagó giai-szakmai el lenőľzés ťajtáń:

a) a pedagőgus ellenőrzése'

b) az igazgató ellenőrzése,

c) az intézményellenőrzés.

Az embeľi eľőforrások miniszterének20/20|2. (Vm.3l.) EMMI ľendelete a nevelési-oktatási in-
tézmények műkodéséről xV' fejezete szabźůyozza az országos pedagógiai-szakmai ellenőľzés mód-
ját.

q A hnĹigy-igazgatźsi, és munkáltatói munkát ellenőľizheti: a Kormányhivatal, Humánszolgźitatási
Ügyosztály Humánkapcsolati lroda, KIR, MÁK, stb.

o Gazdálkodást el lenőr izheti:

- az önkoľmányzatrészérő| a belső e|lenőr, a JSzSzGyK vezetője, a gazdaságivezető, aPénzíjgyi
Ügyosztá|y

- a hatósági ellenőrzéstvégezo Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék, MÁK, stb.

n Egyéb: egészségügyi témákban vizsgálódhat az ÁNTSZ, biztonságosság miatt aTuzo|tőság.
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Külső ellenőrzés kęľetében vizsgá|jźtk a jźltszőtér|eszközök Eu-s szabvźnyának megfelelőségét a
78l2003.(XI.27.) Játszőtéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM ľendelet, és az ezt módosító
7l20I2. (IV. 18.) NGM rendelete a|apjźn.

XI. FEJEZET
zĺP(o És ÉnľBr,ľ.,ílF.Zo

RENDELKEZÉSEK

Az SZMSZ-ben foglalt ľendelkezések megtaľtźsa az intézmény valamennyi a|ka|mazottja száméra
kötelező, megszegése eseJén azigazgatő munkáltatói jogkörében intézkedhet.

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az ővodaazon alkalmazottaiva| is, akik nem tagjai a
nevelőtestületnek, valamint azoka| is, akik kapcsolatba keľülnek az ővodéxal és meghatározotí
körb en haszná|j ák he lyi sé ge it.

Az SZMSZjogszabálynak minőstil az intézmény döntése, intézkedése, ill. intézkedésének elmulasz-
tása ellen benyujtott eljárást megindító kérelem tekintetében.

Az intézmény eredményes és hatékony műkcjdéséhez szĹikséges további ľendelkezéseket önálló sza-
bá|yzatoktarta|mazzźtk.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete
... l20 l 5 . (VI.04.) számű határozatäv a| a

B udapest Fővá ľos VIII. keľii let Józsefváľosi onkoľ mány zat
Napľafoľgó Egyesített óvoda

Szervezeti és MíĺködésiSzabá|yzatát2015. augusztus l-jei hatállya| jőváhagya.

Budapest, 2015.

dr. Kocsis Máté
polgármester





2. számímelléklet

Módosító okiľat

A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ f0I3. november 20. napjźn
kiadott a Budapest Józsefuarosi onkormćnyzat Képviselő testĹilete 42Il2O13. (XI.20.) szźmíl
határozatźxal elfogadott alapító okiratát az áůlramháztartásrőll szóló 20ÍI. évi CXCV.
tiiľvény 8/A. $.a alapján a következők szeľĺnt módosítom:

2. Az a|apítő okirat 2.1. pontja helyébe a következő sziiveg lép:

A költségvetési szerv alapításrínak dátuma: 20|l. május 01.

3. Á.zala tő o|<irat2.2. a ktivetkező

4. Az a|apítő okiľat 4.1. pontja a ktivetkező sztiveggel egészül kĺ:
A VIII. keľület terĹiletén talá|hatő köznevelési intézmények funkcionális feladatainak
ellátása, az étkeztetés biztosítása állami és önkoľmtnyzati fenntartású intézményekben.
Az óvodak esetében, mint önkormźnyzati fenntartású intézmények, gazdá|kođźsí
feladatok ellátása.
onkormrány zati fenrfiartású intézmények :
. Napľaforgó Egyesített óvođa
o Naprafoľgó Egyesített ovoda Gyeľek-Vi rág Tagővodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz .ľagóvodája

o Napraforgó E gyesített óvoda Hétszínvitétg T agőv o dáj a
o Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája
o Napraforgó Egyesíteft óvoda Kincskereső Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Koszoľú Tagóvodája
o Napraforgó Egyesítętt ovoda Mesepalota Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagővođája
o Napraforgó Egyesített óvoda Napsugár Tagővodája
o Napraforgó Egyesítefi óvoda Pitypang Tagóvodája

l. Az a|anitÓ okirat l.2 nontia a kiivetkező ki:
telephely megnevezése teleohelv címe

4l l081 Budaoest. II. János Pál oáoatér 4.

42 1083 Budapest. Losonci tér 1

43 1084 Budapest" Német u. 14.

44 1089 Budapest. Vaida Péter v f5.37

45 1086 Budapest. Bauer Sándor u. 6-8.

46 1085 Budapest. Somogvi Béla u. 9-15.

47 1084 Budapest. Tolnai Laios u. l1-15.

Józsefuarosi Intézménvmfüödtető 1082 Buđapest, Baross u. 84.



. Naprafoľgó Egyesített ovoda Szág;szorszép Tagóvodája
o Napraforgó Egyesítefi óvoda Szívźrvźny Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda TA-TI-KA Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás kcjzcjtti munkamegosztás rendjét együttmúködési
me gállap ođ źs szabá|y o zza.

,ą.llami fenntaľtású intézmények:

o Deák Diak Általanos Iskola
. Losonci Téri Általĺĺnos Iskola
. Budapest VIII. Kerületi Németh LászIő Altalanos Iskola
o Molnaľ Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvtĺ Áttalanos Iskola
. Vajda Péteľ Ének-zeneíÁttalrĺnos és Spoľtiskola
o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnazium
o Jőzsefvttosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Az á||arni intézményfenntaľtó kĺizpont által fenntaľtott nevelésĹoktatási intézmények
kozétkeńetésénekbiztosításaaza|ábbiintézménytevonatkozóan:
o Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

5. Az a|apitő okĺľat 4.2 pontja a kiivetkező sztiveggel egészül ki:

f | 841,rr7 Kormány zati é s önkorm źny zati intézmények e||átő, ki se gítő
szol

6. Äz a'Irapítő okĺľat 4.3. pontja a kiivetkező sziĺveggel egészül ki:

- Az intézméĺy fő felađata a közfeladatot ellátó köznevelési intézmények szakmai
feladatellátásźůloz szĹikséges eszközök beszetzésę, a kozétkeztetés e|Iéĺása, a
pénzügyĹs zámvite|i- gazdźiko dźlsi-tervezési feladatok ellátása.

- Az alábbi VIII. kerĹilet teľiiletén talźihatő tinkoľmányzati fenntartású
kĺjznevelési intézménvek esętében étkeztetés biĺosítása.

Napraforgó Egyesített ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Naprafoľgó Egyesített óvoda Gyerek-Virág
Tagóvodáia

l082 Budapest, Baľoss u. l11/b.

Napraforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz
Tasóvodáia

1083 Budapest, Baross u. 93.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső
Taeóvodáia

1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

Napraforgó Egyesített ovoda Vĺáľunk Rád
Tasóvodáia

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár
Tasóvodáia

1086 Budapest, Dankó u. 3l

Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú
Tasóvodáia

1086 Budapest, Koszoni u. 14-16.



Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág
Tasóvodáia

1081 Budapest, Kun u. 3.

Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota
Tasóvodáia

l085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

Napraforgó Egyesített ovoda TÁ-TI-KA
Tasóvodáia

1088 Budapest, Rákóczi tit 15.

Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang
Tasóvodáia

1087 Budapest, Szĺĺzados út 14.

Napraforgó Egyesíteff óvoda Szivtrväny
Tasóvodáia

1083 Budapest, Szigony u. 18.

Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget
Tasóvodáia

l083 Budapest, Tcimő u. 38/A.

Napraforgó Egyesített óvoda Százszorszép
Tasóvodáia

1 086 Budapest, Szuz u. f .

Napľafoľgó Egyesített óvoda Katica
Tasóvodáia

1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.

7. Az a|apítő okĺľat 4.4. pontja a helyébe a ktivetkező sziiveg lép:

kormánvzat i funkci ó s z ám kormánvząti funkció meqnevezés e

1 102022 Időskoruak. demens betesek átmeneti ellátása

2 104012 Gyermekek átmeneti ęllátása
ĄJ r07052 Házi sesítsésnvúitás

4 107051 Szociális étkeztetés

) 107054 Családsesítés

6 107053 J e|zór endszer es héni se eíts é enyúi tás

8 104042 Gvermeki óléti szoleáltatások

9 106010 Lakóinsatlan szociális célú béľbeadása. üzemeltetése

10 102030 [đősek' demens betegek nappali ellátása

11 r0r22t Fosvatékossással élők nappali ellátása

12 TOII42 Szenvedélvbetesek nappali ellátása

13 r070r4 Támosatott lakhatás hailéktalan személvek részéte

I4 041231 Rövid időtaľtamú közfoslalkoztatźs

15 041233 Hosszabb időtaľtamú kĺjzfoslalk ońatás

t6 04r236 oľszásos ktlzfoslalk oztatźsĺ oľo gľam

t7 r07070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes
ellátása és támosatása

18 041232 Staľt- munka progľam - Téli közfoelalkoztatás

t9 013360 Más szerv részére végzett pénńgyi-gazdálkodási,
íizemeltetési, egyéb szolgáltatások

20 096015 Gvermekétkeztetés kĺjznevelési intézménvben

2l 096025 Munkahelvi étkeztetés kĺjznevelési intézménvben



8. Äz a|apítő okĺľat 5.1 pontjábő| az alábbi szöveg elhagyásra keľül:

azáIIanháztaľtásról szőIő2011. évi CXCV. törvény 9. $ (6) bekezdése alapjźn.

9. Az a|apítő okiľat 5.2.

a munka törvénvkonwérő| szôlő 2012. évi I. tĺjrvén

l0. Az alapító okiľat 2.1.,2.2 pontja elhagyásľa keľül.

Ĺt. Az alapító okirat zárő rendelkezése helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus
költségvetési szeľv 2013. november 20.
okiľatot visszavonom.

Budapest, 2015 június .....

01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a
napjĺĺn ke|t, 42l l201 3. CxI.20.) okiľatszámú a|apítő

P.H.

Danada- Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester



3. szźlműmelléklet

A|apító okĺľat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. $.a alapján a Józsefvárosĺ
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizpont alapító okiľatát a kiivetkezők szeľint
adom kĺ:

1. A kiiltségvetésĺ szeľv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. Aköltségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Józsefuiĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

1.1'2. ľĺjvidített neve: JSzSzGyK

1.f. A költségvetési szerv

I.2.I. szé|dlelye: 1081 Budapest, Népszínhaz u. 22.

.2.2.
'IISI 

Y gI.

teleohelv mepnevezése telephelv címe

I

Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti K<izpont -Gyermekjóléti
Kĺizpont

1089 Budapest, Kőris u. 35.

2
Józsefuaľosi Szociális Szo|gá|tatő és
Gyermekjóléti Központ - Gyeľmekek
Atmeneti Otthona

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. em.

a
J 1086 Budapest, Masdolna u. 43. fszt.3.

4 1086 Budapest. Masdolna u. 43. fszt. XIV.
5 1089 Budapest. SáľkanY u. 14. fszt. I

6 1083 Budapest. Illés u. 18. fszt. 8

I 1086 Budapest. Kaľácsony S. u.22.|.22.

8 1089 Budapest. Kőris u.4la.I.9.

9
JSzSzGyK-Házi segítségnýjtás és
Szociális étkeztetés

1089 Budapest, Orczy trt4I.

10 EzĹistfenvő G ondo zőház 1 087 Budapest. Kerepe si ift 29 I a.

11 Ciklámen Idősek Klubia 1081 Budapest' II. János Pá|pápatér I7.

12 Vís otthon Idősek Klubia 1084 Budapest. Víe u. 18.

T3 oszikék Idősek Klubia 1082 Budapest. Baross u. 109.

1,4 Reménysugaľ Idősek Klubia 1084 Budapest, Mátyás téľ 4.

15 Napraforsó Idősek Klubi a 1089 Budapest, Delei u.34.
t6 Máťvás Klub 1084 Budapest. Mátvás tér 12.

T7 Eľtelmi Foeyatékosok Napközi otthona 1082 Budapest. Kisstáció u' 11



18 1084 Budaoest. Déri Miksa u.3. fszt. 4.

T9 1086 Budapest. Koszoni u.4-6.

20 1086 Budapest. Szerdahelvi u. 5.

2l 1086 Budapest. Bauer S. u. 9-11. fszt.1.

22 l084 Budapest. József u. 57. fszt.Z.

23 1084 Budapest. József u. 59. fsń.. 4.

24 1081 Budapest. Vav Adám u.4.I.22.

25 1081 Budapest. Vay Aaamu. 6. fszt.9.

26 1084 Budapęst. Nasvfuvaros u. 26.I.2|.

27 l089 Budapest. Kőris u.4lA. fszt. 1.

28 1089 Budapest. Kőris u. 11. fszt. 13.

f9 1082 Budapest. Kisfaludv u. 10-12.1.18.

30 1086 Budapest. Luiza u.34. fe.16.

31 1086 Budapest. Dobozi t. I7.1.20.

32 1089 Budapest. Dusonics u. 14. fe.l.
.ĄJJ 1089 Budapest. Dusonics u. 16.1.17.

34 1089 Budapest. Kálvaľia u. 10/8.1.18.

35 1 089 Budaoest. Kálvaria u. 26. fszt.9.

36 1086 Budapest. Masdolnau. 12. fszt.2.

37 1086 Budaoest. Masdolna u. 41. fszt.4.

38 1083 Buđapest. Ttjmő u. 23lB.fszt.6.

39 1083 Buđaoest. Tömő u. 56. fszt.|9.

40 1083 Budapest. Tömő u. 60. fsf.,.|4.

41 108l Budaoest.II. János Pál oźnatér 4'

42 1083 Budaoest. Losonci tér 1

43 1084 Budapest. Német u. 14.

44 1089 Budapest. Vaida Péter u. 25-3|,

45 1086 Budapest. Baueľ Sándor u. 6-8.

46 l085 Budapest. Somocvi Béla u. 9-15.

47 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 11-15.

2. A ktiltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő ľendelkezések

2.I. A k<ĺltségvetési szerv alapításźnak dátuma: 20II. május 01.

f.2 A költsésvetési szerv ioeelőd köl szervének,

megnevezese székhelve

I Józsefuárosi Családsesítő Szolsálat l 08 1 Budaoest. Néoszillház utca 22.

2
Józsefuarosi, Gyermekjóléti Szo|gźiat
Gvermekek Atmeneti Otthona

t089 Budapest, Kőľis u. 35.



a
J

Józsefuĺírosi Szociális Intézménvek
Gazdasási Hivatala

1089 Budapest, Kőris u. 35.

4 Ó szírőzsa Gondozó Szolgálat 1089 Budapest, Orczy tt41.

5
Józsefuarosi lntézménymfüĺjdtető
Kö'zpont

1082 Budapest, Baross u. 84.

3. A kłiltségvetésĺ szeľv ĺrányítása' felügyelete

3.|. A k<iltségvetési szerv irétnyítő szervénelďfelügyeleti szeľvének

3.1.1. megnevezése: Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat
Képviselő-testĹilete

3.I.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

4. A ktiltségvetésĺ szeľv tevékenysége

4.I. A költségvetési szerv kozfe|adata:

Józsefu aros közi gaz gatási teľĹiletén

A Magyarcrszág helyi önkormányzatairő| sző|ő 20||. évi CLXxXx. törvény (a
továbbiakban: MöĐ 23. $ (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint köteles
gondoskodru a szociétlis alapellátásľól.

A szociális igazgatćtsról és a szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt) 86. $ (1) bekezdés e) pontja szeľinti személyes gondoskodást nyújtó
szociális a|apszolgá|tatások- külcinös tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d)
pontja a|apjźn a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszo|gá|tatásokat és szociális
szakosított ellátást Iát €1, továbbá az Szt 65. $ (1) bekezdésében meghatźrozott
jelzorcnđszereshtni segítségnyújtást önként váIIaIt feladatként biztosítja.

A gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatźsľól szóló 1997. éví )oo(I. tĺirvény (a
továbbiakban: Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondoskodást nffitó
gyeľmekjóléti alapellátásokat lát el, valamint önként vállalt feladatként kľízislakásokat
mfüodtet.

Józsefuaľos közieazgatási terĹiletén kívĹil

Budapest Fővaros VIII. keľiilet JózsefuaÍosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a
I43l20I2. (rv.lg.) számű hatátozata alapján hatáĺozotí iđ&e 2012. május 01. napjától
20|7. április 30. napjáig megkötött ellátási szęrzőďés szerint a Belvaľos-Lipótváros
Budapest Fővaros V. keľĹilet onkormanyzat kozigazgatási területe, személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyeľmdóléti alapellátás, gyermekek átmęnęti gondozása -
azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 féľőhely tekintetében, valamint a szabad
féľőhelyek terhéľe további V. keľületi gyeľmek fogadása.

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének a
36212012. (X.18.) száműhatátozata a|apjánhatáľozott iđőre 20|2. novembeľ 01. napjától
20|7. október 3|. napjźig megkötött ellátási szerzódés szerint a Budapest Főváľos VI.
keriilet Terézvaros onkoľmányzatkozígazgatási terĹilete, személyes gonđoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon beltil gyermekek



iítmeneti otthona 1 ferőhely tekintetében, valamint a szabad' férőhelyek terhére további VI.
kerĹilęti gyermek fo gadása.

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-testtiletének a
99120|4. (V'14.) szźlmu hatźlrozata a|apjźn hatőnozat|an időre 20|4. június 01. napjától
megkötĺĺtt ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros II. keľĹileti onkoľmrínyzat
kozigazgatási terĹilete, személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti a|apeI|átás'
gyermekek átmeneti gondozása - azon beltil gyermekek átmeneti otthona 1 ferőhely
tekintetében, valamint aszabad férőhelyek terhére további II. keľületi gyermek fogadása.

Buđapest Fővaros VIII. keľület Józsefrarosi onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének
30912006. (vI.29.) számíhatározata a|apjźnhatéttozatlaĺ idfue 2006. januaľ 01. napjától
megkdtött ellátási szerzóďés szerint a Budapest Fővaľos II. kertileti onkoľmányzat
kozigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális alapel|źtás,
nappali ellátás _ azon belül fogyatékos illewe autista személyek nappali ellátása biztosítása
1 férőhely tekintetében.

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi oĺlkotmźnyzat Képviselő-testületének
37312011. (x.l5.) számű hatáĺozata, valamint a 38612013. (X.16.) szźmt határozata
alapján hatźttozat|arl ídőre 2011. október 01. napjátóI 2 fő, 2014. januar 01. napjától
további 1 fő tekintetében megkötött ellátási szerzođés szerint a Budapest Fővaros IX.
keľület Ferencvárosi onkoľmányzat közigazgatási területe, személyes gondoskodás
keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás _ azon belül fogyatékos illefue autista
személyek nappali ellátása biztosítása.

A VIII. kertilet területén ta|źtlhatő köznevelési intézméĺyek funkcionális feladatainak
el|átása, az étkeztetés biztosítása állami és önkormźnyzati fenntaľtású intézményekben.
Az óvodák esetében, mint önkormźnyzati fenntaľtású intézmények, gazdálkodási
felađatok ellátása.
Önkormán y zati feĺrĺtartású intézmények :
o Napľaforgó Egyesített ovoda
o Napľafoľgó Egyesítęft óvoda Gyerek-Vir źry Tagővodája
o Napraforgó Egyesítętt óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvfuág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája
. Naprafoľgó Egyesíteft óvoda Kincskereső Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Koszoru Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagővodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája
. Naprafoľgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája
. Napraforgó Egyesíteft óvoda Szźzszorszép Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Szivarvány Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített ovoda ľÁ-ľl-r,t Tagóvo<tája
o Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás köztitti munkamegosztás rendjét egytittműk<idési
me gál l apo d ás szab á|y ozza.

Álla*i fenntartású intézmények:

o Deák Diak Általanos Iskola
o Losonci Téri Általános Iskola
o Budapest VIII' KęľĹileti Németh Lász|ő Általános Iskola
o Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Általanos Iskola
. Vajda Péter Ének -zenei Általános és Sportiskola
o Lakatos Menyhéľt Általános Iskola és Gimnazium



o Józsefraľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általanos Iskola

Az źi|ami intézményfenntaľtó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésénekbiztosításaaza|ábbiiĺtézményrevonatkozóan:
. Raoul Wallenberg Szakk<izépiskola és Szakiskola

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Szociális igazgatásről és szociális ęllátásokról szólő |993. évi III. tĺlrvény,
valamint a Gyeľmekek védelméről és a gytrrńgyi igazgatásľól szóló |997. évi
)oC(. törvényben meghatérozott alapellátások és szakosított ellátások egyes foľmáit
bizosítja.

- Időskoru és demens személyek nappali valamint, átmeneti ellátása, szociális
étkeztetés biztosítása, t<jbbletfeladatként népkonyha mfüödtetése. Az egyének és
családok szociális és mentálhigiénés e||átása, a családi ľendszer mfüödési
zavarainak megelőzése, a kialakult problémák megoldása.

. Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásanak biaosítása.

- Hajléktalan személyek ľészére lakhatás segítése.

- Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyeľmekek testi, éľtelmi, étzeLmi,
és erk<jlcsi fejlőđésének, jólétének, a családban tĺiľténő nevelésének elősegítését, a
veszé|yeztetettség megsziintetését, a gyeľmekek családjából töľténő kiemelésének
megelőzését. Gyeľmekj őIéti szolgźlltatások biztosítása, gyeľmekek átmeneti ellátása.

- A hźztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

- Az intézmény fő fe|adata a közfeladatot ellátó köznevelési intézmények szakmai
feladatellátáséłloz sziikséges eszközök beszeľzése, a kozétkeztetés e|látása, a
pénzĹigyĹs zámvitelí- gazdáIko đási-teľvezési feladatok ellátása.

- Az alábbi VIII. kerület teľiiletén ta|á|hatő ĺjnkormányzati feĺlrfiartású kĺjznevelési
intézmények esetében étkeztetés biztosítása.

Naprafoľgó Egyesített ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

Napraforgó Egyesített Ovoda Gyerek-Viľág
Tasóvodáia

1082 Budapest, Baross u. 111/b.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz
Tasóvodáia

l083 Budapest, Baľoss u.93.

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső
Tasóvodáia

l089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád
Tasóvodáia

l086 Budapest, Csobánc u. 5.

Napraforgó EsYesített óvoda Napsugár l086 Budapest. Dankó u. 31

4.2. A köItsésvetési szeľv főtevéker ységéneká||aĺĺrháztartásiszakágazatibesorolása:

szakńsazat száma s zakásąz at me snev e zé s e

1 889900 M.n.s. esvéb szociális ellátás bentlakás nélkĺil
2 84TLL'7 Koľmányzati és cjnkorm źtnyzati intézmények ellátó, kisegítő

szo|sźL|atai



Tasóvodáia

Naprafoľgó Egyesített ovoda Koszoru
Tasóvodáia

1086 Budapest, Koszorú u.14-16.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Hétszínvirág
Tasóvodáia

1081 Budapest, Kun u. 3.

Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota
Tasóvodáia

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA
Tasóvodáia

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang
Tasóvodáia

1087 Budapest,Százados út 14.

Napraforgó Egyesített ovoda Sziváwány
Tasóvodáia

1083 Budapest, Szigony u. 18.

Naprafoľgó Egyesített óvoda Csodasziget
Tasóvodáia

1083 Budapest, Tömő u. 38/A.

Napraforgó Egyesített ovoda Szźnszorszép
Tasóvođáia

1 086 Budapest, Szuz u. 2.

Napraforgó Egyesített óvoda Katica
Tasóvodáia

1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.

4.4 A szerv ala k kormánvzati funkció szerinti mesielölese:

kormánvzati funkci ó s zóm karmánvz ati funkc ió me snev e z é s e

I 102022 Időskoruak' demens betegek átmeneti ellátása

2 104012 Gveľmekek átmeneti e||átása
ĄJ 1070s2 Házi segítséenYúitás

4 1070s1 Szociális étkeztetés

5 r07054 Családsesítés

6 107053 J e|zór endszeres hĺŁi seeítsésnyúi tás

8 104042 Gyeľmeki óléti szoleáltatások

9 106010 Lakóingatlan szociális célú béľbeadása, tizemeltetése

10 102030 Idősek' demens betegek nappali ellátása

11 r01221 Foeyatékossáesal élők nappali ellátása

12 101142 Szenvedélybetesek nappali ellátása

13 1070r4 Támogatott lakhatás hailéktalan személyek részére

t4 04r231 Rövid időtartamú közfoslalk oztatás

l5 041233 Hosszabb időtartamú kĺizfoslalko ztatás

T6 04r236 oľszásos közfo slalk oztattsi Dro gram

T7
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes

ellátása és támogatása

18 041232 Staľt- munka program - Téli k<jzfoslalkoztatás

t9 013360 Más szerv tészére végzett pénziigyi-gazdálkodási,
üzemeltetési. esvéb szolsáltatások

20 096015 Gvermekétk eztetés köznevelési intézménvben

f1 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménvben

4.5. A kciltségvetési szeľv illetékessége, műkĺjdési terĹilete:



Buđapest Főváľos VIII. kerĹiletlőzsęfvárosi onkoľmźnyzatkozigazgatási teriilete.

5. A kiittségvetési szeľv szewezete és míĺkiidése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szeľv vezetojét a Budapest Fővaros VIII. kęriilet Józsefuaľosi
onkormanyzatKépviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbízźsát visszavonja a
közalkalmazottak jogállásaľól szóló 1992, évi )ooilIl. törvény, valamint a
koza|kaImazottak jogállásaľól szőIő |992. évi X)O(II. tĺlrvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi źtgazatban történő végrehajtásárő| sző|ő 25712000.
(XII.26.) Koľm. rendelet szetiĺlt, az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testiilet, az
egyéb munkáltatói jogokat a Magyaľországhe|yi önkoľmanyzatafuőI sző|ó 2011. évi
CL)o(Xx. tcirvény 41. s Q) bekezdése, 67. $ g) pontja a|apjźn a Polgármester
gyakorolja.

A költségvetési szerv gazdasági v ezetőjének me gbízási rendj e :

A költségvetési szerv gazďaságí vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése,
vagy a megbizźs visszavonása, díjazásźnak megállapítása a polgáľmester hatásköľébe
furtozik. Agazdaságivezető fe|ettaz egyéb munkáltatói jogokat aJózsefvtrosi Szociális
Szo|gá|tatő é s Gyeľmekj ó léti Kĺi zp ont v ezetőj e gyakoro lj a.

A kĺiltségvetési szerv szewezeti felépítése és működése:
A JSzSzGyK mfüödését és szervezeti felépítését a mindenkor hatályos a Budapest
Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testiilete által elfogadott
SzervęzetiésMfü ödésiSzabáIyzatatarta|mazza.

6. Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot 20|5. augusztus 0l. napjától kell a|ka|maznl, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 20|3. november 20. napjźnke|t,42|12013. (XI.20.) okiratsziímí a|apitő
okiratot visszavonom.

Budapest, 2015.június. . . ..

5.2. A Koltsewetesl szervnel alKaln razasDan allo szemelyeK Jogvlszonya:

fo ęl alkozt ątás i i o gv i s zony i o svis zonvt s z ab ólv o z ó i o ss z ab álv

1

kozalkalmazotti j o gvi s zony 1992, évi x)oilIl. tĺirvény, valamint a
köza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi XXXil.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmi ágazatban töľténő végľehajtásaról
sző|ő 257 12000. äII.26.) Koľm. rendelet szerint

2 mesbizási iogviszony Polsári törvénvkcinwről szóló 2013. évi V. törvény

J munkaviszonv a munka törvénvkönwéľől szóló 20|2. évi I. törvénv

P.H.

Danada- Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ





4. számllmelléklet

okiľat szétma: 8019 5 I lMszl 1

Megsztintető okirat

Az állanháztal.tásl,őI szĺílĺi 2011. évĺ CXCV. ĺiiľvélry 11. s (7) |rekeztlése alapján a Jrí.
zsefuáľosĺ Intézményműkiidtető Kiizpont megszüntető okiratált a kiivetkezők szerint
adom kĺ:

1. A megszűnő költségvetésĺ szeľv
megneYe zése, székhelye, töľzskönyvi azo nosító száma

1.1. A megsziínő költségvetési szerv megnevezése: Józsefuarosi Intézménymfüödtető Kĺlz-
pont

I.f. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 84.

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzsk<inyvi azonosító szźlĺnal.801951

|.4. A megszűnő költségvetési szerv adőszána: |580|955-2-42

2. Akiĺltségvetésiszeľvmegsziintetésénekkłiľülményei

2.|. A költségvetési szerv megsziĺnésének dátuma:20|5.július 31.

2.2. A költségvetési szerv megszĹintetéséről đ<intést hoző szerv

2.2.I . megnevezése : Budapest Fővĺáľos VIII. keľül et I őzsefvźrosi onkorm tnyzat Kép-
viselő.testiilete

2.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

2.3. A költségvetési szerv megsztintetésének módja: általános jogutódlás, egyesítés beolva-
dás

2.4. A költségvetési szerv megszĹintetésének oka: A kiłzfe|adat ellátása a jogutód intéz-
ményben hatékonyabban teljesíthető.

2.5. A megsziĺnő kciltségvetési szerv által ellátott közfeladat jĺjvőbeni ellátásának módja: A
VIII. keľĹilet teriiletén ta|áIhatő köznevelési intézmények funkcionális feladatainak ellá-
tźsźń, az étkeztetés biztosítását áIlami és önkormźnyzati fenntaľtású intézményekben,
valamint az ővodtl< esetében, mint ĺinkormźnyzati fenntaľtású intézmények, gazdá|ko-
dási feladatok ellátását f0|5. augusztus 1. napjától a jogutód Józsefuiárosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont fogja ellátni.

f.6. A kö l szeľv

mePnevezese székhelve

I
Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermeki óléti K<jzpont

1 08 1 Budapest, Népszítlház u. 22.



3.

3.1.

A kłiltségvetési szeľv megszüntetésével iisszefiiggő átmeneti ľendelke.
zések

A kötelezettségvállalás rendj e

3.l.1. A megsziinő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:
A Józsefuĺírosi Intézménymfüödtető Központ vezetője rendelkezhet az intéz-
mény alapfeladatai e|Iátźsát szolgźt|ő személyi juttatásokkal' és az azok,hozkap-
csolóđó járulékok és egyéb közterhek e|őirźnyzataivaI, a szakmai aÍryag és esz-
közbeszerzés előirányzatáva|, az iĺtézĺĺény 2015. évi költségvetésének időaúr
nyos telj esítése méľtékéig.

3.I.2. A megsziínő k<iltségvetési szerv általi kötelezettségvállalások hataľideje: 2015.
július 31'

A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkeđések: A koza|ka|mazottak to-
vábbi foglalkoztatása a j ogut őď írxézményben biztosított.

A kĺjzfeladathoz kapcsolódó vagyon további haszná|ata:

3.2.

J.J.

vaglonelem me gnevezés e ą használat tovóbbi módja a jogutód használó megne.
vezése, székhelye

I

A Budapest VIII. keľülęti
ingatl an-nyi lvantaľtásban
34694 hĺsz. aLatt felvett

1944 mf alapteľĹilehĺ, ter-
mészetben 1081 Bp. II.
János Pźi pápa tér 4. a|att
ta|á|hatő, a Budapest Fővá-
ros VIII. keľtilet Jőzsefýá-
ľosi onkorm źny zat tulaj do-
nźńképező - általanos isko-
la megnevezésű - felépít-
ménye s in gatl an hasznźiata,

a Budapest VIII. kerĹileti
ingatlan-nyilvantaľtásban

35095 hrsz.2027 m2 alap-
teriiletti, természetben l 086
Bp. Bauer Sdndor u. 6-8.
a|att talétlhatő, a Budapest
Fővaros VIII. kerület Jó-
zsęfuarosi onkoľmányzat
tulajdonát képező _ á|talá-
nos iskola megnevezésű _
felépítményes ingatlan
haszĺá|ata,

a Budapest VIII. kerĹileti
ingatlan-nyilvántartásb an
35728132 |tľsz. a|att felvett

7913 m2 alapteľiiletti, ter-
mészetben 1083 Bp. Lo-
sonci tér I. alattta|źihatő. a

A vagyon feletti renđelke-
zésre a Képviselő-testület
által alkotott ľenđeletekben
meghatár ozott szabźůy ok az
iľanyadók

Józsefuiĺrosi Szociális
Szolgá|tatő és Gyeľmekjó-
léti Központ 1081 Buda-
pest, Népszínhazu.22.



Budapest Főváros VIIL
keľület Józsefuarosi on-
kotmáĺyzat tulajdonát ké-
pező - á|ta|ános iskola
megnevezésti - felépítmé-
nye s ingatl aĺ haszná|ata,

a Budapest VIII. keľiileti
ingatlan-nyilvántaľtásb an
36463 hľsz. alatí felvett
2564 m2 alapterületű, va-
lamint 36465 hĺsz. a|att
felvett 2976 m2 alapteľülettĺ
ingatlanbót 2009,4 m2, teÍ-
mészetben 1085 Bp. Somo-
gyi Béla u. 9-15. a|atttalá|-
hatő, a Budapest Főváros
VIII. kerĹilet Józsefuiĺľosi
onkormĺĺnyzat fulajdonát
képező felépítményes in-
gatlan,

a Budapest VIII. keľületi
ingatlan-nyi lvrántaľtásb an
34915 hľsz. alatt felvett

Ą
1649 mz alapteriilehĺ, teľ-
mészetben 1084 Bp. Német
u. |4. alatt taléůható, a Bu-
dapest Fővaĺos VIII. kerĹi-
let Józsefuaľosi onkor.
mźnyzat tulaj donát képező
_ általános iskola megneve-
zésu _ felépítményes ingat-
Iarthasznźiata,

a Budapest VIII. kerĹileti
ingatlan-nyi lvantaľtásb an
38603/1 hrsz. alalt felvett 1

n
ha 0683 m. alapteriiletrĺ,
valamint 3860312 hĺsz.
alatt felvett l49l mz alapte-
rületű' teľmészetben 1089
Bp. Vajda Péteľ u. 25-3|.
a|att ta|źůhatő, a Budapest
Fővaľos VIII. keľĹilet Jó-
zsefuaľosi onkormányzat
fulajdonát képező - áIta|á.
nos iskola megnevezésrĺ -
felépítményes ingatlan és
udvaľ hasznźůata,

a Budapest VIII. keľĹileti
ingatlan-nyi lvĺíntartásban



3480312 hrsz. alatt felvett
2238 m2 alapteľĹiletĹĺ, ter-
mészetben 1084 Bp. Tolnai
Lajos u. 11-15. alatt talź/r-
hatő' a Buđapest Főváros
Vm. keľület Józsefuaľosi
onkoľmanyzat tulajdonát
képező - általános iskola
megnevezésű - felépítnré-
nyes in gatl an haszná|ata.

A Budapest VIII. keľĹileti
ingatl an-nyilvantaľtásb an
38579 hľsz. a|att felvett
66|3 m2 alapteľületrĺ, ter-
mészetben 1089 Bp. Vajda
Péter u. 37. a|attta|áIhatő' a
Budapest Főváľos VIII.
keľület Józsefuarosi on-
kormźnyzat fulajdonát ké-
pezo felépítményes ingatlan
hasznáIata, valamint va-
gyoni éľtékű jogok, ttrgyi
eszközök (gépek, berende-
zések, felszeľelések' j áľmű-
vek) használata éů|őeszkoz.
lęltĺíľ szerint,

Józsefuaľosi Egyesített
Bĺjlcsődék 1083 Budapest,
Szisetvaľi u. 1.

Budapest, 2015.junius ...

Danada-Rimrán Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgáľmester


