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Budapest J őzsefv árosi Onko rmányzat
Képviselő-testiilet e szőłmár a

Tisztelt Képvis elő-testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
1. Napľaforgó Egyesített óvoda
A Napraforgó Egyesített ovoda 20|7.januáľ 1-től teljes könĺen e||źújaa műkĺĺdtetési feladata-
it, ezt megelőzőenkizźrő|ag a szakmai aÍ7yag és eszközbęszerzési feladatokat |átta el. Az in-
tézmény egyéb műkĺjdtetési feladatait a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. végezte,
Míĺködtetési megállapodás alapjan. A teljes körű miĺködtetési feladatok e|Iátása érdekében a
Naprafoľgó Egyesített ovoda 20|7. évi engedéIyezelt álláshelyeinek szźmáń 11 álláshellyel
hatźrozat|an időľe szólóan megemelte a Képviselő-testület, a262/2016. (XII.20.) számis,hatá-
rozatának 20. pontjában foglaltak szeľint. Az intézmény-múködtetés feladatellátĺásának válto-
záłsa okźn a Naprafoľgó Egyesített ovoda módosította a péĺlzl1gyi-gazdasági tevékenységét
szabőiyoző Munkamegosztási megállapodását, továbbá a Szervezeti és Mfüĺ'dési Szabályza-
tát módosítani szükséses.
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Előterjesztő: Sántha Péteľné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017. maľcius 09. . sz. napirenđ

Táľgy: Javaslat intézményi dokumentumok jóváhagyásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, ahattttozat elfogadásźlhoz minősített szavazattobb-
ség szĹikséges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás BuottságvéIeményezi x

Hatát ozati j av asIat a bizotÍság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyí BizottságĺEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.



a) Munkamegosztási megállapodás
A Naprafoľgó Egyesített ovoda gazdasźryi szewezettel nem rendelkező költségvetési szerv'
ezért a pénzngyi-gazdaságí fęladatait a Jőzsęfvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kđ zpont látj a e| munkamegosztási me gállapodás alapj an.
A gazdasági szervezet. mint szewezeti egység felelős ahozzá rendelt gazdasźĺgí szervezettel
nem rendelkezó egyesített óvoda koltségvetésének tewezéséért, az e|oírányzatok módosításá-
nak, átcsoportosításának és felhasznźiásánakvégrehajtásáért, aťtnaĺszítozási, adatszo|gźitatźr
si, beszĺĺmolási és a pénzíjgy| számviteli rend betartásáért, valamint a mrĺködtetésért, ahasz-
náIatźlbaĺ lévő vagyoĺhaszná|atával' védelmével ĺisszefuggő feladatok teljesítésééľt.
A munkamegosztási megállapodástarta|mazza, hogy a fentiekbenrész|etezett feladatok köziil
melyik feladatot melyik kĺiltségvetési szerv |átja e|.

A módosított Munkamegosztási megállapodás az elóteryesztés 1. számú mellékletét képezi.

b) Szervezeti és Műkö dési Szabá|yzat
A Napraforgó Egyesített ovoda Szervezęti és Műkc'dési SzabáIyzatában módosításra keľült az
engedélyezett álláshelyek száma, mďiy f0I7. januáľ I-tő| 286 álláshely, továbbá kiegészítésre
került az egyesített óvoda dolgozóinak köre az informatikus, a kézbesítő-takaútő, általános
munkás munkakorökkel. Az intézmény gazdá|kodására vonatkozőan rögzítésre keľĹilt a teljes
koní működtetési feladatellátás' A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. a kaľbantartást
közszolgáltatásĺ szerződés keľetében látja ęI, Az óvoda hatályos a|apítő okiľata szerint módo-
sításra került a feladatellátást szo|gáló ingatlanvagyoÍIľa vonatkozó rész, ajogszabályi válto.
zásokat követve pedig a kĺĺltségvetési szerv belső kontrollrendszere. Az ellátott feladatoknak
megfelelően nevesítésre kerültek egyes intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi ha-
táskorök, bovĹilt az intézményen belül elkiilönült alkalmazotti közösségek kĺjľe (nevelőtestü-
let, nevelő-oktató munkát segítők, ügyviteli munkát segítők, általános munkások közössége,
szakmai munkakozosségek), nevesítésľe kerültek további lehetséges munkaközösségek, így
például a ťelzźĺrkőztató pedagógusok, a gyakornokok, a mentorok' a nevelo-oktató munkát
segítők, a szakmai színvonal emelését, és az irrnovációt segítő munkaközĺjsségek (hagyo-
máĺyőrzó, intézményi- és tĺnértékelési, fejlesztő játékok szakszęru a|ka|mazźsa, korszertĺ ma-
tematika az ővodźlban, kömyezettudatos magatartásľa nevelés), mely munkaközösségek jelen-
leg is működnek. Az intézményvezeto elnevezése igazgatőrő| ővodaigazgatőra vźůtozott. A
módosított rendelkezések érvénybelépésével a fenntartónak nem keletkezik tobbletköte|ezett-
sége' A Napraforgó Egyesített ovoda Nevelőtestn|ek 20Iv. janufu 25-éĺ elfogadta a Szerve-
zetí és Műkodési Szabá|yzat módosításait, melyet a Szülői Szeruezet előzetesen véleménye-
zett. A Napľafoľgó Egyesített ovoda módosított Szervezeti és Műkĺjdési Szabźiyzata az eIő-
terjesztés 2. számu mellékletét képezi.

2. J őzsefv árosi Egyesített Biilcsődék
A Képviselőtestület a 30/2017. (II.02.) számuhatározata 5. pontjában d<jntött arról, hogy a
Jőzsefvárosi Egyesített Bolcsodék (továbbiakban: JEB) engeđé|yezett létszźlm t I fo hatáĺo-
zat|an idejű jogviszonnyal rendelkező kĺjzalkalmazotti álláshellyel megemeli tekintettel arľa,

hogy a JEB évek óta biztosít gyakorlati helyet a kisgyermeknevelő képzésben résztvevő hall-
gatók részére. A JEB 2016 mtrciusától a duális képzés bevezetésévelkisgyermęknevelő hall-
gatókkal kötött taĺu|őszerződés kerętén beltil nffit gyakoľlati helyet, ami az adminisztráciős
és recep ci ó s feladatok me gnövekedését eredm ény eńe.
A döntés a JEB Szervezeti és Műkc'dési Szabá|yzatában źúvezetéste keľült az előtetjesńés 3.

számiĺ mell ékletéberr fo glaltak szerirrt (dőlten vastagítva j elĺi lve).

II. A beterjesztés indoka
A Naprafoľgó Egyesített óvođa ígazgatőjaés a JEB intézłnényvezetője benyújtotta a módosí-
tott intézményi dokumentumokat fenntaľtói jővźhagyas cé|jabő|, ezért sztikséges, hogy azok
módosításáról szóló döntését a Képviselő-testület a20I]. miíľcius 09-i ülésén meghozza.
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III. A döntés célja, pénzůigyi hatása
A dĺintés cé|ja a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi onkormányzat fenntartásában
műkcjdő Napľaforgó Egyesített ovoda (módosított Munkamegosztĺísi megállapodásiínak, va-
lamint módosított Szewezeti és MfüĺidéstSzabá|yzatának) és a JEB (Szervezeti és Műkĺjdési
SzabáIyzatLának) dokumentumainak fenntartói jóváhagyása. A döntés pénzligyí fedezetet nem
igényel.

IV. Jogszabályĺ ktirnyezet
A munkamegoszkĺsi megállapodás tartalmi elemeit az áIluĺlháztaľtásról szóló tcĺrvény végre-
hajtásĺĺľól szőIő 368/201 1. (XII.31.) Koľm. rendelet 9. $ (5a) bekezdése tarta|mazza.

A nemzeti kĺiznevelésről szóló 201I. évi CXC. törvény 25. $ (1) bekezdése szerint a kĺjzneve-
lési intézmény múködésére, belső és ktilső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szerve-
zeti és műkĺjdési szabá|yzat (a továbbiakban: SZMSZ) hatźrozza meg, a 25. $ (4) bekezdése
szerint a köznevelési intézméĺy SZMSZ-éI a nevelőtestület az ővođaszék véleményének kiké-
ľésével fogadja e|, az sZMsZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez' amelyekből a fęnn-
tartőra többletkĺjtelezettség hárul, a fenntartó egyetéľtése szükséges.

A költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatainak tartalmi elemeit az áIlamház-
tartásról szóló tcĺrvény végrehajtásáról szőIő36812011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. $ (1) be-
kezdése, a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabá|yzatainak tartalmai elemeit
pedig a nevelési-oktatási intézmények működéséľől és a köznevelési intézmények névhaszná-
|atátő| szó|ő 2012012. (VilI. 31.) EMMI rendelet 4. $ (1) bekezdése szabćtlyozza.

A képviselő.testĹilet hatáskcire az áIIamháztartźsrőI szőIő 2011. évi CXCV. tcĺrvény 9. $ (1)
bekezdés b) pontján és az á||amháztartásről szóló tcĺrvény végrehajtásźrő| sző|ő 368/201|.
(XII.31.) Korm. rendelet 9. $ (5a) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi hatélt o zati i av as l at e l fo sadás át.

Hĺ.rÁnozłTI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1) jóváhagyja a fenntartásában működő Budapest Főváros VIII' kenilet Jőzsefvárosi onkor-
ményzat Napľaforgó E gyesített óvoda Munkamegosztási megállapod źsát, a határ ozat I .

számu melléklete szerinti tartalommal,z}l7. március 10. napi hatá||ya|.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017. március 09.

2) jőváhagyja afenntartásában műkcidő Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkor-
mányzat Napraforgó Egyesített óvoda Szewezeti és Működési Szabá|yzatát, ahatározat
2. számu melléklete szerinti tartalommal,Z}I7. marcius 10' napi hatá||ya|.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. március 09.

3) jóváhagyja a fenntaľtásában működő Jőzsefvárosi Egyesített BölcsődékSzeĺvezeti és Mű-
ködési Szabá|yzatát, a határozat 3. számu melléklete szerinti tartalommal , 2017 . máľcius
10. napi hatá|Iya|.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő:z}I7. március 09. 
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4) felhatalmazza a poIgźtrmesteľt a határozat 1-3. pontjában meghatźrozott dokumenfumok
alźńrására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. marcius 09.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humán-
kapcsolati lľoda, Napraforgó Egyesített ovoda, Józsefuaľosi Egyesített Bĺĺlcsődék

Budapest,20I7.februfu22. e/Ł. ?ůĄ^
'r-
Sĺĺntha Pétemé !

alpolgármester
Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából /j, ,LfuLá-ź-,^žV 
dr. Mészár Erika l

aljegyző
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1. sz. melléklet

Munkamegosztásĺ megállapodás

a

J őzsefv álľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekj óléti Kiizpont

és a Napľafoľgó Egyesített ovoda kozött
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MUNKAMEGoSZTÁsr nĺncÁr,ĺ-,ĺpooÁs
a gazdáikodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás ľendjéről

mely létrejött a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ (1081 Budapest,
Népszínház u, 22.) továbbiakban JSzSzGyK, mint gazdasági szervezettel rendelkező költség-
vetési szęÍv, és a Naprafoľgó Egyesített ovoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.)' továb-
biakban ovoda közĺjtt, aZ á||alnháztartásrő| szóló törvény végľehajtásaról sző|ő
36812011.(xII.31.) Koľm. rendelet (továbbiakban: Ávľ.) és azintézmény Alapító okiľata alap-
jaĺ, az alábbiaknak megfelelően.

Az Ävr 9.s (1) A gazdasági szervezet' mint szewezeti egység felelős ahozzárendelt gazdasó-
gi szervezettel nem rendelkező ovoda

a) akoltségvetés tervezésééĺt, az eloiráĺyzatok módosításának, átcsoportosításanak és fel-
haszná|ásźnak (a továbbiakban együtt: gazdá|kodás) végrehajtásáért, a ťĺnanszirozási, adat-

szolgá|tatási, beszámolási és apéĺ:ľlÚ;gyi' számviteli rend betaľtásáért, és

á) a költségvetési szerv és ahozzárendelt kĺlltségvetési szervek mfüĺjdtetéséért, ahaszná|a-
tźban lévő vagyoĺhasznźůatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szer-
vezeti egység.

(2) Az (1) bekezdés ó/ pontja szerinti feladatok ellźtása a gazdasági szervezeten kíviil,
szolgźlLtatás me gľendel é s ével i s töľténhet.

Ezen megállapodás _ fentiek éľtelmében _ meghataľozottpéĺlzugyi, és gazdá|kođási feladatok
e|Iźtástr a vonatkozik.

- Az Avr.9. $ (5) és az (5a) bekezdései rendelkeznek a munkamegosztási megállapodásľól.
Elkészítésében ktizremfüĺjdik a mindenkorí gazđasági vezeto, és az ovoda ígazgatőja. A
munkame go sztás i me gállapo d ást az ir ány ítő szerv hagyj a j őv á.

- A gazđasźlgí szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként való besoľolás a kĺiltségve-
tési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti. Ennek megfelelően a munka-
megosztás nem csoľbíthatja az ovoda gazdá|kodási szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi
személyiségét és felelősségét.

A közfelađat, illętve a közvetlen szakmai tevékenységľe vonatkoző fe|adatokat, mint oktatás,

nevelés ez a megźi|apodás nem tarta|mazza.

1. BEVEZETES
A kĺllcsĺĺnös egyĹittmfüödés szabályait meghatáĺozzźk az a|apjogszabźiyok, melyek a követ-
kezők:

- 20 t 1 . évi CXCV. törvény az á,Ilanháztartásr ő| (,łt't. )

- 368120|1. (XII. 31.) Koľm. ľendelet az áIlamháztartásró| szóló törvény végľehajtásáról
(Ávr.)

- 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek bęlső kontrollrendszeréĺől és

belső ellen órzésérőI (Bek.)

- 2000. évi C. törvény aszźlrwítelről (Sa.)

- 412013. (I. 1l.) Koľm. rendelet azáI|amhźztartás szétmviteléről (Áhsz.)

,.ĺ
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-20I|. évi CXC. tĺiľvény aĺemzetlközrevelésről olkt.)
- 20120|2. (Vil. 31.) EMMI ľendelet a nevelési-oktatasi intézrnények mfütjdéséľől és a kĺjz-

nevelési intézĺlények névhasznőJatárő|

A munkamegosztási megál|apodásban rogzített feladatok és felelősségi kĺirĺik az alábbi alap.
dokumentumok és szabályzatok figyelembevételével és azza| cisszhangban készültek:

* Alapító okirat, * Szervezeti és MfüödésiSzabáIyzat, * Azíntézmények belső
szabá|yzataí, * A mindenkori hatályos ĺinkormányzati rendeletek

1.1. A megállapodás célja

A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a fęlelősségvállalás rendjé-
nek szabźiyozása mellett az eredményes, gazdaságos, ésszerú, és hatékony intézményi gazdá|-

kodást segítése.

A kétoldalú megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a voĺatkoző jogsza-
bályok betaľtását és a felęk között a hatékony egyiittmúködés során, egyértelműen ľögzítésre
kerüljenek a feladat-hatás és felelősségi körök.

I.2. A gazdasági szewezettel ľendelkező kiĺltségvetésĺ szeľv

A gazdasági szewezettel ľendelkező költségvetési szerv saját költségvetéssel ľendelkezik,
önálló gazdáIkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja eI.

A megállapodó szeľvezetek eIózetesen rögzítik, hogy az /łht. és az Avt. szerint, és a fenntaľtó
döntése alapjźn a JSzSzGyK rendelkezik Gazdaságí Szervezettel, mely Gazdaságí Szewezeti
egység felelős a megá||apodásban szeľeplő költségvetési szeľv szabályos gazđasági, pénnigy|
számviteli rend betaľtásáért, a zavarta|an múködéshez és gazdá|kodáshoz sziikséges likviditás
bińosításáért,

2. A GAZDASÁGI SZERVEZET

A gazdasági szervezet ellátja:

C Az ovoda, mint kĺiltségvetési szeľv előirźnyzataitekintetében atervezési, gazdá|kodá-
si, finanszírozási, ađatszol'gá|tatási és besziímolási, pénzĹigyi, szĺímviteli feladatokat.

o Az óvodában történő gyermek és dolgozói étkeztetéssel kapcsolatos fęladatokat.

A Gazdasági Szervezet ügyrenddel ľendelkezik. Valamennyi kĺiltségvetési szerv belső sza-
báIyzatbanrcndęzí a mfüĺidéséhez, gazdálkodásrához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró,
jogszabá,IybaÍr nem szabá|yozott kérdéseket. Ezęk elkészítése, folyamatos aktualizálása az
intézményvęzetők és a gazdaságívezetó közös fę|adata.

A gazdaságivezető feladat-, hatás- és felelősségi köre

A Gazđasági Szewezet gazdasági vezetóje a gazdaságí szewezettel rendelkęző költségvetési
szeÍv, valamint az ovodapénzugyi-gazdasági feladatainak e||źńź.sźIért, ezen belül atervezési,
végľehajtási, beszámolási, könywezetési és meghatarozott ellenőrzési feladatainak e|Iátásá-
éľt felelős személy.

Feladatait a JSzSzGyK vezetójének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett |átja e|, akinek
apénzigyi-gazđaságif eladataitekintetébenhelyettese.

\.it.lĺ \
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Felelős a Gazdasźęi Szervezet szźlmźra megjelĺilt, jogszabá|yban is rtĺgzített feladatok ellátá-
sáért, ennek érdekében gazdasági intézkedéseket hoz.

tlkészíti a gazďźikodás szabáIyait r1gzítő dokumenfumokat és e szabźl|yzatokat kiteľjeszti az
ovođaľa is, amelynek betaľtásáért az ovoda esetében a mindenkori óvodaigazgató felelősség-
gel taľtozik.

A gazđasági vezetőnek az Aw.12.$-ban előírt képesítési feltételekkel kell rendelkeztie, alap-
helyzetben a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett źt||anháztartási mérlegképes
könyvelői szakképesítéssel, valamint mérlegképes regisztľációval.

3. AZ EGYÜTTMÚxours Ár,ľĺr,Áľos SZABÁLYAI
3.1. Szabályozottság' jogköľök

A gazdaságí szewezettel ľendelkező költségvetési szerv Gazdasági Szewezete a gazdźikodás-
sal összefüggő kéľdésekben figyelemmel kíséri a hatályos tĺirvényeket, rendeleteket, a helyi
ĺinkormányzati rendeleteket, és szabá|yzatokat, azok előírásait, vźůtozásait. Ezekről a hozzá
tntoző gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményt infoľmálja, a gyakoľlatban tĺjrténő
betartásukat elősegíti, és nyomon követi.

Elkészíti a bevallásokat, statisztiktkat, melyet továbbít a megfelelő szerv felé.

A k<ltelezettségvállalási és utalványozási jogk<lrt a költségvetési szervek vezetői gyakorolják.
A tĺirvényesség betartását, a gazdasági események szabályosságát a gazdasági szervezette|
rendelkęző költségvetési szerv kijelĺilt munkatiáľsa az áltuta|ások, a kiadott ellátmanyok érvé-
nyesítése, péĺwngyi eLlenjegyzése során ellenőrzĹ Hiba esetén felhívja az érintett intézmény-
vezeto fi gyelmét akorngáLásra illetve további intézkedésre.

Az ovodapénnjgyi igyintézője a mellékelt számlakísérő táb|azatba fę|vezeti a sztnriékat, és
így kĹildi be a könyvelésre aGazdasägi Szervezetbe. Továbbá pénzngyi ellenjegyzés céljából a
különféle szerződéseket.

A munkáltatói jogkör gyakoľlása, az onźiIő bérgazdáIkodás a kĺlltségvetési szerv vezetőjének
(óvodaigazgató) fe|adata. Kĺjtelessége és felelőssége, a munkaügyi iratok szabá|yszerll kitölté-
se, a folyamatos tájékoztatás, a hiteles adatszolgáItatás, az analitikus béľnyilvantaľtás pontos
vezetéseésaGazđaságiSzeľvezettájékoztatźsa.

3.2.Bwonylati ľend

Az egységes nyilvántaľtás érdekében mind a gazdasźęi szervezettel rendelkező költségvetési
szerv mind a gazđaságí szewezettel nem rendelkező ktiltségvetés szerv a Gazdasźryi Szervezet
által rendszeresítętt bizonylatokat kĺiteles használni. Munkaügyi iratok esetébęn az eredeti
bizonylatokat az Ovođa őrzi, pénzngyi dokumentumok esetében a Gazdasági Szęrvezet. Min-
den más esętben a szabá|yszenĺ bizonylati rend a dcjntő.

Az analitikus nyilvríntartások egyeztetésére, ellenőrzésérc az|Jgytend és a Szĺímviteli Politika
S zab á|y zat e l ő írás ai vonatkoznak.

3.3. Előiľányzat

Az intézmény besorolásától fiiggetlenül, az fuźnyítő szerv éita|, tészére jővthagyott saját kĺllt-
ségvetési e|óirźlnyzata keretén beltil köteles gazđá|kođni. Ennekbetartásáéľt mindig az adott
intézmény e gyszemélyi fel elő s sé g ge l felruhráz ott igazgatőja fel e l.
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A gazđasági szęrvęzetrel rendelkező költségvetési szerv, Gazdasági Szervęzete az elohźny-
zatok nyilvántaľtását, módosítását és felhasználástú oly módon k<jteles vezetĺi, hogy abból
báľmikor megállapíthatóak legyenek az intézményre vonatkozó adatok. A havonta elkészítet
adatszolgá|tatásokból, az intézményre vonatkoző adatokat' tźrgyhőt követő 25-ig eljuttatja az
ovoda igazgatőjźlnak.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, költségvetésében, könyvelésében, és

analitikus nyilvantaľtásaiban az ovoda tekintetében elkül<jnített eloirźnyzatokkal dolgozik,
amelyet k'lzźrő|ag az Egyesíteľt óvoda érdekében használhat fel'

A fentiek be nem tartésa esetén az irányítő szerv az előírźnyzatok feletti rendelkezési jogo-
sultságot visszavonhatja, korlátozÁatja, illetve elrendelheti a munkamegosztási megállapodás
módosítását.

- közremfüödik az elemi kciltségvetés elkészítésében, altńrást követőęn gondoskodik a
beküldésľőI, rögzití a K<izponti GazdáIkođási Rendszerben történő rijgzítésérłőI, az e|ó-

ir źny zatok könyvel ésérő l
- vezeti a kötelezettségvállalás nyilvlántaľtást, az ővodaigazgatő egyetértésével előkészíti

az előirźnyzat módosításokat, saját hatásköru e|oirźnyzat módosítást és gondoskodik
annak a felügyeletí szervhez történő beküldéséről

A ktiltségvetési rendelettel összhangban könyveli az e|óirźnyzat vá|tozásokat, vá|tozás esetén
aktua|izáLja a likviditási teľvet

3.4. Számvitel

A számviteli és pénzügyi nyilvĺíntaľtásokat, főkönyvi könyvelést aGazdaságiSzervezetvezę-
ti, gondoskodva aĺľól, hogy az intézményekgazdaséryi eseményei egymástólelkülönüljenek. A
beéľkezett bizonylatok feldolgozása a Gazdasági Szervezet azzal megbizott munkatársrínak
feIadata, melyet azECostatPénzngyi Integrált Rendszeľ kiilĺjnbĺjző moduljaival lát el.

3.5. Pénzellátás

A gazdasźtgi szervezet1el rendelkező költségvetési szerv valamint a gazdasági szeľvezette|
nem ľendelkező kĺjltségvetési szerv a bęvételeik beszedésére és kiadásaik teljesítésére önálló
bankszrímlával rendelkeznek. Banki átutalás csak az ővodaigazgatő, vagy az źitala íľásban
felhatalmazottszemé|yutalványozásaalapjźlntöľténhet.

A bankszámlĺíľól felvett készpénz elszámolása 30 napon belül, az eręđęti bizonylatok csatolá-
sávaltĺiľténik.
Az intézményvezeÍő készpélufelvétele a bank által ľendelkezésre bocsátott csekken keresztĹil
töľténik, a banknál bejelentett módon, azintézményvezeto és gazdaságivezeto egyĹittes a|áírá-
sával.

A kiadások teljesítéséhez sztikséges limit igénylése a felmeriilt kiadások mértékében a Gazda-
sági S zerve zet fe|ađata.

A készpéllzforgalom bonyolítása a Gazdasági Szervęzęthtnípénńtrában a feladattal megbĹ
zottpénztéttos kĺjzremúködésével, az Ecostat program segítségével történik.

Apéĺlzkezelés során a belső szabá|yzatokban leírtak szerint kell eljĺíľni.
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3.6. T árgyi eszktiz nyilvántaľtás

A táľgyi eszkĺĺzĺik nyilvĺántartása a gazdasági szeľvezet fe|adata. A nyilvántartás vezetése az
Ecostat pľogľam segítségével töľténik. A Gazđasági Szervezet gondoskodik a beszerzett esz-
kĺjzök nyilvantaľtásaról, az értékcstikkenés elszámolásźľő|, aIeItźrozásróI és az ővodavezetó
javaslataľa töľténő selejtezésről, könyvekből történő kivezetéséről A leltarozás és selejtezés
lebonyolítása a leltaľozási és selejtezési szabá|yzatban előíľtak szęrint töľténik.

4. A BELSo xoľľnoLLRENDsZER KIALAIđľÁsĺ. És uuroDTETEsE

Az íntézméĺy igazgatőja a költségvetési szerv mfüödésének folyamatźra és sajátosságaira
tekintettelköteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontľollrendszerét.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljarásokat és belső szabźiyzatokat,
melyek a|apjan a költségvetési szerv éľvényesíti afe|aďatai elIátásźra szolgáló e|őirényzatok-
kal, létszámmal és a vagyonnal va|o szabźůyszera, gazdaságos, hatékony és eredményes gaz-
dálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer kialakítása és mfüödtetése soľán a kĺiltségvetési szerv vezetőjének
ťrgyelembe kell vennie a minisztérium által közzétett módszeľtani útmutatókban foglaltakat.
A belső kontrollrendszer fejlesztése során f,rgyelembe kell venni az á|Ian.hánafiási kiilső elle-
nfuzést és belső ellenőľzést végző szervek által megfoga|mazott ajĺínlásokat és javaslatokat.

A költségvetési szerv igazgatőja kciteles olyan monitoring ľendszeľt működtetni, mely lehető-
vé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításanak nyomon kĺjvetését.

4.1. Kontrollkiiľnyezet

A költségvetési szerv igazgatőja köteles olyan kontrollköľnyezetęt kialakítani, amelyben vilá-
gos a szewezeti struktura, egyéľtelműek a felelősségi, hatáskĺiľi viszonyok és feladatok, meg-
hatźrozottak az etlkai elvárások a szervęzet minden színtjén, átlź./"hatő a humĺĺnerőfoľrás-
kezelés.

Az intézmény igazgatója köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizá|ĺi a költségvetési szeľv
ellenőrzési nyomvonalźtt, ane|y a költségvetési szerv mfüödési folyamatainak szĺlveges' táb-
Iźlzatba foglalt, vagy folyamatźtbrźild<a| szemléltetett leírása, amely tarta|mazza ktilönĺjsen a
felelősségi és infoľmációs szinteket és kapcsolatokat, irźnyítási és ellenőrzési folyamatokat,
lehetővé téve azoknyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Az intézmény ennek a kötelezettségének a szabźiyozottságga| tesz eleget, vagyis köteles a
szabá|yzatokat elkészíteni, illętve a gazđasági vezeto á|ta| készített és az intézményre kiter-

j e sztett szab źůy zatok elő írás a szeľint e lj árni.

a.) A Gazdaságĺ Szervezet által készített és az ovodákľa ĺs kiteľjesztett szabáiyzatok:
./ Számviteli Politika Szabá|yzat, Számlaľend
./ Leltźtr o zási é s leltaľké s zitési S zab á|v zat
./ Éĺtékelési Szabtůyzat
,/ P ér^zkezelésí Szabá|yzat
,/ Bizonylati SzabáIyzat
,/ Ügyrend
,/ Kötelezettségvállalás, Éľvényesítés, Utalványozás és Ellenjegyzés Rendjének Sza-

bźiyzata
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,/ Felesleges vagyontźrgyak hasznosításanak és selejtezésének rendjéről sző|ő Sza-
bźiyzat.

./ Beszeľzési és k<jzbesz etzési Szabá|yzat
,/ onkĺiltségs zámítás ľendj ének Szabźlyzata
{ Belső Ellenőľzési Kézikönw

b.) Az Intézmények által készített és saját míĺktidéséľe vonatkozó belső szabáIlyzatokz
,/ katkezelés i Szabá|yzat.
,/ Munkavéde|mí SzabáIy zat
,/ Tűzvédelmi SzabáIyzat
,/ lnfoľmatikai Biĺonsági SzabáIyzat
{ SzabźĺIyta|arlságok kezelése
./ Kockazatkezelés
,/ Juttatási és cafeteľia szabźt|yzat
,/ Vezetékes és mobiltelefon hasznáLati szabá|yzat
{ Közéľdekiĺ adatszolgáltatásra vonatkozó szabáIy zat
{ Egyéb szakmai (ágazati) taÍgyűutasítások, szabá|yzatok.

c.) Az iĺtéznény által kiadott és a Gazdasági szervezettel kĺjzösen

A bel ső kontro llrendszeľľe l kapc so lato s szabtiy zatok:
Inte gľált ko ckázat kezel é s i szab á|y zat
Szeľvezeti integľitást sértő események kezelése
Ellenőrzési nvomvonalak

A belső ellenőľzést a gazďasági szęrvezettel ľendelkező intézmény belső ellenőľének felađata.

4.2. Kontrolltevékenys é g

A kĺiltségvetési szerv igazgatőja köteles a szewezeten belül kontrolltevékenységeket kialakí-
tani, melyek biztosítjak akockźzatok kezelését,hozzájárulnak a szervezet céljainak elérésé-
hez. Kĺjtęles a vęzętői ellenőľzéseket lefolýatni, azt dokumentálni és a szabáIy1alanságokat
kezelni.

Az íntézmény igazgatőja kĺjteles a k<iltségvetési szerv belső szabályzataibarĺ legalább az a|áb-
biakat szabá|yozni:

a) engedélyezési és jóvźhagyási eljaľások,
b) az információkhoz v a|ő hozzáférés,
c) ťtzikaí kontľollok (hozzáférés az eszkozokhciz),
d) beszĺámolási elj ríľások.

4.3. Információ és kommunikácĺĺó

Az együttmÍiködő felek kotelesek olyan rendszeľeket kialakítani és működtetni, melyek bizto-
sítjfü a megfelelő infoľmációk, a megfelelő időben történő áramlását.

Az infoľmációs ľendszerek keretében abeszámolási rendszereket úgy kell műkĺldtetni' hogy
azok hatékonyak, megbízhatőak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és

módok világosan meg legyenekhatźnozva. Erľlek érdekében kĺjteles avezetői ellenőľzéseket
lefo lytatni, azt dokumentálni és a szab á|ýal ans ágok at kezelni.
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A gazdasági szervezettel nem ľendelkező intézmérĺy által teljesített adatszolgáltatások valódĹ
ságáért az Ov o da igazgatőj a felelő s.

A Gazđasági Szervezet ľendelkezésére bocsátoff adatok, és az ezekbőIkészített összesítések,
egyéb pénnigyi adatszo|gá|tatások tekintetében a gazdasági szewezettel ľendelkező költségve-
tési szerv gazdaságivezetóje és az ac1atszo|gźltatő költségvetési szerv igazgatőja felel. A har-
madik fél felé teljesített adatszolgáItatás hatźndejének betartásáért a küldő fel felel, ezért a
Gazdasági Szewezet az ercďeti hatláľidőtől eltérő határiđőt is kiköthęt.

Az együttmfücidő felek egymást időben tájékońatjak' és koľľekt módon infoľmáljfü azíntéz-
ményben tĺiľtént valamennyi gazdasági eseményről, illetve gazdasági kérdésben a harmadik
fé| számaru nyújtott adatszolgáltatásról. Ezek tĺjľténhetnek elektronikus móđon és papír ala-
pon ahatályos iľatkezelési és egyéb szabá|yzatok szerint.

4. 4. |ntegr á|t ko ckánatkezelés

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés tekintetében aKockázatkezelés
belső szabályozásźtt az íntézmények önállóan készítik el.

A költségvetési szerv igazgatőja köteles akockźzatitényezők figyelembe vételével kockázat-
elemzést v égezni és kockázatkezelési rendszert mfüöđtetni.

Akockźzatelemzés során fel kell mémi és meg kell állapítani a kciltségvetési szerv tevékeny-
sé gében, gazdáIko ďźts ában rej lő ko ckazatokat.

A kockazatkezelés keretében meg kell hatźtrozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézke-
déseket és megtételfü módját.

A szewezet mfüödésében rejlő kockiĺzatos teriiletek kĺvá|asztźsláĺa objektív kockźnate|emzési
módszert kell alkalmazĺi aminisztérium által kiadott módszeľtani útmutatók a|apjźn.

4.5. A szabálytalanságok kezelése

A kdltségvetési szerv tevékenységében előfoľduló gondatlanságból vagy a szabályok szźndé-
kos megsértésével, az eIoírásoktól eltérő szabźt|ýa|an gyakorlatok folytatásra a koltségvetési
szeÍv vezetőjének gondoskodnia kell a szervezeti integritást séľtő események bek<ivetkezésé-
nek megakadáIyozásźtól, előfordulásuk mérsékléséről, mivel a szervezęti integritást sénő
események a szewezet szźtmáĺa káľt okozhatnak, és veszélyeńetik a meghatarozott célok el-
érését.

Ezért az ovoda vezetoje (a gazdaságí vezetovel köz<jsen) köteles szabá\yozni a szewezetí
integritást séľtő események kezelésének eljárásrendjét _ és gyakoľlati a|ka|mazását biztosítani
_ amely garancíát jelent a szervezetí integritást séľtő események időbeni fe|tźlrásáĺa, és a sztik-
séges intézkedések megtételére. A szervezeti integritást séľtő események kęzelésére vonatko-
ző szabáIyzathozzźtjárul a kontrollköľnyezet teljességéhez,bínosítja akockázatkezelés ered-
ményességét és az információk hatékony és megfelelő źlrariását.

5. AZ EGYÜTTľĺÚxouľS SAJÁToS SZABÁLYAI
5.|. Az éves kiiltségvetés tervezése, elkészítése

A gazđasági szervezeiltel renđelkező kĺlltségvetési szerv, valamint ahozzátartoző gazdasági
szervezęttel nem ľęndelkező költségvetési szęrv kĺilön jogszabá|yban előíľt tartalommal éven-
te elemi költségvetést készítenek, a Gazđasági Szervezet munkatáľsainak közreműktjdésével,
ami kiteľjed az e|Ien&zésre, egyeztetésre és ĺjsszesítésre.
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Az éves költségvetés tervezése soľán a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
gazdasági vezetóje az ővodaigazgatővaL köteles egyeztetní, az aďott íntézmény igényeit írás-
ban megkémi, a ktiltségvetés tervezetbę beépíteni, az ővodaigazgatőt a jogszabá|yoknak meg.
felelően tanácsokkal ellátni, Íigyelembe véve azírźnyítő szew eIóitásait is.

Az intézméĺyvezetonek a költségvetési javaslat összeállításakor meg kell tervezli a meghatá-

rozoff. keretszámok alapján mindazokat a bęvételeket és kiadásokat, amelyek forľástól fiigget-
lentil a feladatokkal kapcsolatosak, a tapaszta\atok alapjrĺn rendszeľesen előfordulnak, vagy
eseti jelleggel váľhatóak, jogszabá|yon, szeruođésęs kcitelezettségen, megállapodáson alapul-
ĺak, az eszközök hasznosításával fiiggenek összę.

A személyi juttatások és járulékok, a miiködtetéshez szĹikséges valamennyi dologi kiadás,
illetve abenlhtĺzźts tervęzése az ővodaigazgatő kötelessége, - kivéve a gyeľmekétkeztetéssel
kapcsolatos kiadások és bevételek tervęzése a Gazdasági Szervezet és az ovoda közös fela-
data az ir źnyitő szęw ęIőír ásai szeľint.

A gazdasági szewezettel nem rendelkező kóltségvetési szerv a gazdá|kodási feladataikat ellá-
tő gazdasági szervezettel ľendelkező kĺiltségvetési szerven keresztiil küldik meg az ĺinkor-
mźnyzatnak az éves kĺiltségvetési tervet.

5.2. E|őir ány zat m ĺó d o s ítá s

Az önállóan mfüödő költségvetési szerv (óvoda) a jogszabá|yok és az ĺjnkoľmźnyzat éves
költségvetési ľendeletében foglaltak szeľint módosíthatja, átcsopoľtosíthatja egyes e|őírźnyza.
tait.

Amennyibeĺ az intézmény kezdeményezi az éves költségvetés módosítását, a javaslatot, az
érintett koltségvetési szeľv igazgatőjakészíti el írásban, amit továbbít a Gazđaságí Szervezet-
nek. A gazdaséryi vezeto ellenőľzés után összesíti a módosítási igényeket. Az intézmény elői-
rźnyzatźnak módosítási kérelme az ővodaígazgatőjźnak aláirásával, illetve a gazđaságíveze-
tőnek az e|Ienjegyzéséve|továbbítható a Polgármesteri Hivata|Péĺlztlgyi Ügyosztálya felé.

Avá|toztatás kezdeményezéséhez minden esetben az intézmény vezetőjének egyetéľtése,
íľás os szándékny i|atkozata szĺikséges.

Az kányitő szew á|ta| elľendelt e|őirźnyzat módosítás végĺehajtásáért az érintett intézmény
ígazgatőja, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetóje és a gazdasági
v ezető e gyüttesen felel.

5.3. Az e|őir ány zatok felh asználása

Az elemi költségvetés időarányos felhasználásĺĺnak ellenőrzését, a gazdasági szervezettel ren-

delkező költségvetési szerv GazdaságiSzervezetevégzi, betaľtása aziĺtézmény felelőssége.

Az íntézmény költségvetési támogatási e|ofuźnyzata csak az a|aptevékenységľe, és az ezzeL

összefüggő egyéb kiađásokľa haszná|hatő fe|.

Az előirányzat-felhaszná|ásarő| a költségvetési szerv sajźtmaga gondoskodik.

5.4. A munkaeľő. gazdálko d ás, b ér gazdálko d ás szabályai

A költségvetési szerv ígazgatőja önálló bérgazđtikodóijogkörľel rendelkezik. A költségvetési
szerv a személyi juttatások és alétszám előirtnyzatáva| - arávonatkozó munkajogi előírások
figyelembevételévęl - önállóan gazdálkodik.
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a. vÁr-tol érkező könyvelési anyag könyvelése, a beérkező adatok összesítése az írányítő
szerv felé a Gazdasági Szervezet munkatiírsainak feladata. A béľrel összefüggő kifizetések
analitikus nyilvĺántartásanak vezetése viszont az intézméĺyre nézve kötelező, melyet havonta
egyeńetru kell a Gazdasági Szervezette|. Az intézménýő| bęérkező adatok hitelességéért,
pontosságá ért az őv odaigazgató felel.

A nem rendszeres kifizetések (utazási költségtérítés, cafeteria, jubileumi jutalom, stb.) szám-
fejtése az intézményben, átuta|ása a Gazdasági Szęrvezetben történik az intézményvezető
vagy az áIta|a íľásban kijelölt személy teljesítés igazo|ásźtlta|vźnyozását kĺjvętően.

A távolmaradás jelentés, aváItoző bér számfejtésę az óvoda kötelessége.

5.5. Műki'dési kiadásot felújítás, beruházás, és vagyonkezelés

Az iĺtézmény feladatai kĺizül a gazdaságí szervezettel nem rendelkező óvoda Iátja eI az a|áb-
biakat:

o Gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásźttőI, szervezi, irźnyitja a foglalkoztatottak munká-
ját. Belső munkatarsak segítségéve| e|Iźtja a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő
adminisztrácíőkat, a béľfelhasznáIásrő| analitikus nyilvantaľtásokat vezet.

o Gondoskodik az intézmény tevékenységének szakmai, illetve mfüödtetési ellátásához
szĹikséges, teljes könĺ đologi e|őiráĺyzatának tervezéséről, ütemezéséről, felhasznáIásarő|
(szakmai anyagok, kisértékű targyi eszközök, tisztítőszetek, irodaszerek, karbantaľtási
anyagok stb. beszerzése).

o Gondoskodik a meglévő vagyontargyak folyamatos - eseti, illetve ütemterv szerinti _ kaĺ-
bantaľtásaról, felújításaľól, melyet részben a kaľbantaľtással, felújítással megbízott Jőzsef-
vaľosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt. (IGK) kĺjzremfüödésével lát el.

o A vagyonkezelés feladatai külön jelentkeznek - az ingatlanvagyon) - az ingóvagyon, vala-
mint a vagyoni éľtékű jogok tękintetében. Az intézméĺy vagyonkezelési joga addig terjed,

ameddig az ĺjnkormtnyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól
s zól ó rende letéb en me ghatár ozza.

Az intézmény felújítást, beruházást akkor végezhet, ha arra a költségvetésében jóvahagyott
e|oirányzat van. Minden esetben figyelemmel kell lenni a beszęrzési szabá|yzat, valamint a
kozbeszerzési ttiľvény szerinti eljiĺľásľendre.

o Az állami támogatások igénylése, fe|haszná|ása, elszámolása és az azza| összefüggő adat-

szolgźitatźĺs a gazdasági szewezettel nem rendelkező kdltségvetési szęľv és a gazďasági
szervezet (étkezés) kötelessége. A támogatások elszámolásával kapcsolatos adatszolgálta-
tásokat, elszámolásokat a gazdasági vezető jóvahagyása utiín a Gazdasági Szervezet küldi
megazadatszo|gá|tatást kéľő Polgáľmesteri Hivatal Pénzügyi ügyosztálynak.

. Pá|yźnatok, céljellegű és kötött fe|haszná|źtsú előiľányzatok fę|hasznźiása, elszámolása a
gazdasági szewezettel nem rendelkező kĺiltségvetési szerv feladata. Apénzngyi dokumen-
tumon fel kell tĹintetni a forľást, mely alapj án a Gazdasági Szeľvezet olyan elkülönített
nyilvántaľttlstvezet, amiből az egyeztetés éľdekében a felhasznźiźs megállapíthatő.Egyez-
tetésre negyed év végén kęrĹil sor.

o Köteles a mindenkoľi rendeletnek megfelelő térítési díjakat a Multischool étkező pľogram
segítségével beszedni' azígénybevevőknek nyugtátkiállítani, és apénzkezelési szabá|yzat-
nak megfelelően akészpénzben beszedett térítési díjakat a bankszám|źrabęťtzetni. Számla
kiállítása a sazdasási szewezęt feladata. Az étkęztetés feladatkörén belül köteles a ked-
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vezményękre jogosító dokumenfumokat az igénybevevőktől megkéni, azokat megőrizni és
nyilvantaľtásba venni, az ingyenes étkezők megrendelését havonta a|áíĺatĺĺ és a lemondá-
sokat pótľendeléseket a Gazdasági Szervezetnek az étkezést szolgáltatő szabźiyainak meg-
felelő időben j elenteni.

5.6. A pénzkeze|és szabályaÍ

A gazdasźęi szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja eI a bankszámlán keresztiil tor-
téĺó péĺuforgalom lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Az intézmény a szźĺm|ájźrő| fel-
vett készpéĺlzforga|mát a gazdasági szewezęthazípénńarźn és az intézmény pénzkeze|ő he-
lyén bonyolítja, 30 napon beltili elszĺĺmolással.

Hźzipéĺ:ztźrt a gazdasági szewezettel ľendelkező ktiltségvetési szerv mfüödtet, az íntézmény
és tagóvod ái pénzkezelő helyként működnek.

Aházipéĺutáľt működtetó gazdasági szervezettel ľendelkęző kĺiltségvetési szerv vezetí az aÍIa-

litikus nyilvántaľtásokat, így apéĺutaĺból egyéb elszámolásra kiadott előlegek nyilvĺíntaľtását
is.

Az előlegek, ellátmrínyok kiadásĺának és nyilvantartásanak vezetését, elszámolás módját és
adattarta|mát a Gazđasági Szeľvezęt á|ta| kiadott nyomtatviĺnyokon, a pétwkezelési szabály-
zatban rögzítettek szeľint kell végezni.

A pénzkezeléssel kapcsolatos elszámolás részletes eljárás rendjét, valamint a nyilvantaľtásĹ
elszámolási kötelezettséget a Gazdasági Szewezet á|ta| készített és az intézményre is kiteľ-
j esztett P énzkezę|ésí SzabáIy zat r o gzíti.

5.7. Kiiny, wezetéssel kapcsolatos feladatok

A számvitel keľetén belül a gazdasági szewezettel ľendelkező költségvetési szerv |átja e| a
konyvelési feladatokat, egységesen állapítja meg az intézmény szźtmviteli rendjét.

Az irányitő szerv külcin dokumentumban megfoga|mazandó egyetéľtésével a gazdasági szer-
vezettel ľendelkező költségvetési szeľv szrámviteli politikája és egyéb pénzjgyi szabáiyzatai
kiterjednek a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerwe is.

A gazdasági szewezettel ľendelkező kĺiltségvętési szerv így kialakított számvite|i szabá|yozá-
sainak azonbanki kell térnie a gazđasági szęrvezęttel nem rendelkező intézmény gazdálkodási
sajátosságaira.

A szabá|yzatok e|őirásainak betartása az egyesíte|t óvoda és tagóvod áir:anézve kĺjtelező.

5. 8. Készletek' táľgyi eszktiz nyilvántartásao s elej te zése, |e|tár ozása

A készletek, szakmai anyagok analitikus nyilvĺĺntartása, leltarozása és a selejtezési feladatok
előkészítése, végrehajtása a|eltźttozási és selejtezési szabáIyzat a|apjźn tĺjrténik,

Immateľiális javak, beruhĺŁások, targyi eszközĺjk, felújítások nyilvantaľtásait a gazdasági
szewezettel ľendelkező koltségvetési szeľv vezeti. A fordulónapi lelttrozást az intézménnyel
közösenaLeltźtrozźtstszabéiyzatalapjánvégzik.

5.9. Követelések és kötelezettségek

Az íĺltézménynél keletkeznek, ezért annak péruugyi, írásos dokumentumainak kiállítésa az
intézmény igazgatőnak, vagy źt|ta|a íľásban kijelölt személynek a fe|adata, melyeket a Gazđa-
s ági szerve zet r észér e e|Ienj e gy zésre továbbít.

r-\
\ĺ^ \
J*{

t2

4G



Azintézmény köteles vezetni az áItalabeszerzett szigoru szźlmađástlbizonylatok nyilvźntartá-
sát.

Kintlévőségek beszedése, felszólítások, behajtás törlésének kezdeményezése az iĺtézményve-
zető kĺitelessége. Az a Gazdasági Szervezet infoľmációt szolgá|tat a ktjvetelésekľől, összegé-
rőIaz intézmény felé.

5.10. Egyéb eszktizoldali elszámolások és azonosítás alatt álló tételek nyilvántaľtásának
vezetése

A felek kĺilcsön<jsen rogzítík, hogy a fiiggő tételekkel kapcsolatos nyi|vźntartas pontos és fo-
lyamato s vezeté se a G azdasági S zew ezet kizĺĺĺólago s feladata.

A Gazđasági Szewezet kĺĺtelezettségetvźilal aľ:a,hogy a gazdasźryi szervezettel nem rendel-
kező költségvetési szeľv beszámolójának rendezett éľtékelése érdekében a fiiggő tételeket
minden beszámolási kötelezettség előtt aLe|tźnozásiSzabá|yzatban rcgzítettmódon és időben
telj e s konĺ en |eltétr ozza és az e gyenle g tarta|mát ré szl ete s b emutatj a.

5.11. Beszámolás

A Gazdasági Szewezet kötelezettséget vállal aľľa, hogy a jogszabáIyban illetve az irényitő
szerv áItaI előíľt időpontig, az á|ta|a kiadott szabá|yzat szeľint elkészíti az intézĺnény pélu-
ügyi-számviteli beszámolóit a mindenkor hatályos pénzügyi-számviteli jogszabályok által
meghatźrozott részletezettséggel, illetve taľtalommal. A beszámolási kĺjtelezettségének a
KGR pľogľam segítségével elkészített adatszo|gźtltatással tesz eleget, melyet a költségvetési
szerv vezetője és a gazdaságivęzętó a|áírásźxa| hitelesít.

A Gazdasági Szervezęt az intézmény pénzligyi beszámolójĺának az osszeá||ításáért oly módon
felel, hogy az intézĺnény kĺiteles felelősséget vállalni az áIta|a rendelkezésre bocsátott doku-
mentumok hitelességééľt.

Az intézmények szakmai beszámolóját az intézłnény igazgatőjakészíti el és küldik meg a
Gazdasági Szervezet tészére tárgyévet követő év január 31-ig. A szakmai beszámoló tészét
képezi a gazdasági vezętő á|ta|, a száłnszakj besziĺmoló mellékletét képezó szöveges beszá-
molónak.

6. KoTELEZETTSEGvÁuĺ.IÁs" nnvľľyosÍľÉs UTALVÁI{YDZAy ns
ľBľzÜcyl ELLENJEGYZÉS
A jogkör<lket a kĺiltségvetési szerv írásban jelöli ki. A feladat ellátása során ktiteles figyelem-
be vęnni a kormányľendelet általmeghatáĺozoí1részletes szabźiyozźlst és a Kötelezettségvá|Ia-
lás, Ervényesítés, Utalványozás és Ellenj egyzés Rendjének előírásait is.

6. 1. Ktitelezettségvállalás

Kötelezettségvállalásnak minőstil a munkaviszonvľa iľĺínyuló jogviszony létesítésérő|', szerző-
dés, megállapodás, illetve más, pénzben kifejezhető értékú szoIgá|tatás teljesítésére iľrínyuló
kötelezettség vállalás, írásos nyi|atkozat, amelyet a költségvetési szerv, a kĺiltségvetése előĹ
rźnyzatainakterhére, váIIaI, ideéľtve abeszetzésvagy szo|gá|tatás megľendeléséről elkiildött
és visszaigazolt megrenclelést, a jőváhagyott felaclat megvalósítása érdekében kötĺjtt, szerzó.
déssel a|éĺźtmasnott okmanyt.

Ktitelezettséget az intézmény nevében az intézmény költségvetésében szereplő kiemelt elői-
ráĺyzatok eľejéig az intézmény vezetője, vagy az á|ta|a írásban kijelölt személy vállalhat.
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A kĺjtelezettséget vállalru a gazdasági szervezette| renđelkező költségvetési szerv gazdasźryi
vezetoje, vagy az á|ta|a kijelcilt személy pénzĹigyi ellenjegyzését követően lehet, ar,ĺi a Kötele-
zettségvállalás szabályzat előírásai szerinti összeghatar felett írásban töľténik

A ktitelezettségvállalást kĺivetően gondoskodni kell annak nyilvrĺntaľtásba vételéről. A nyil-
vántaľtás tarta|mazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántaľtási szémát, a kĺitelezettség-
vállalást tanúsító dokumenfum megnevezését, iktatószárlźú, keltét, a jogosult azonosítő adata-
it, a köte1ezettségvźl||a|ás tźrgyát' összegét, évek és előfuźnyzatok szerinti megoszlását, a kifi-
zetési hatĺĺľidőket, továbbá a teljesítési adatokat. Az Ecostat rendszerben történik a kĺjtelezett-
ségvállalások nyilvrĺntaľtása, melynek biztosításáért a gazdasági vezető a felelős.

A kötelezettségvállalással kapcsolatban a felek kĺjtęlezettsége megoszLik, Ĺlgy, hogy a gazda-
sági szervezette| rendelkező költségvetési szerv a rendelkezésľe ál1ó íľásos kötelezettségvźila-
lást nyilvántartásba veszi, ďe azintézĺnény köteles a teljes kĺitelezettségvá||alásaról analitikus
nyilvántaľtást vezetni, annak éľdekében, hogy a fel nem haszná|t e|őirźnyzat összege báľmikoľ
megállapítható legyen, negyedéves egyeztetési kötelezettséggel.

6.2. P énztigyĺ ellenj e gy zés

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvá|Ia|ás dokumenfumán a pénzugyi ellenjegyzés dá-
fumának és a ellenjegyzés tényére tĺjľténő utalás megjelĺilésével', az aľra jogosu|t szeméLy alźr
írásźlva| dátummal feđezet igazolással kell igazolni.

A kĺjtelezettségvállalás ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett
pénzügyi-szárnvite|i végzettségge|, vagy legalább kĺizépfokú iskolai végzettséggel és emellett
pénzügyi-s zémwite|i képesítéssel kell rendelkeznie.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági szęwezettel ľendelkező kĺiltségvetési
szeľv esetéĺ a gazdasági vezeto vagy az éůta|a írásban kijelölt, a költségvetési szerv a|ka|ma-
zásában á11ó személy j o go sult.

Az e|Ieĺjegyzés előtt a gazdasági vezetőnek minden esetben meg kell gyózí3dĺi aľról, hogy a
jóvahagyott, illetve a módosított költségvetési e|őirźnyzat fel nem haszná|t ĺlsszege biztositja-
e a feďezetet, és a kötelezettségvállalás nem séľti-e a gazdźikodásra vonatkoző szabályokat.
Amennyiben nincs megfelelő feđezet, külső fonás' 

''nem 
teljesíthető feđezethiany miatt'' meg-

j egyzéssel visszaküldi az íntézmény v ezetojének további intézkedésre.

6.3. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazoltĺsźrajogosult személyeket _ az adott kötelezett,ségvá|laláshoz, vagy a köte-
Iezettségvállalások előľe meghatározott csopoľtjaihoz kapcsolódóan _ a kĺitelezettségvállaló
írásban jelöli ki.

A teljesítés igazolása a kiadás érvényesítése előtt töľténik a rendelkezésľe bocsátott nyomtat-
vĺányokon. A teljesítés ígazo|ása soľán, ellenőrizhető okmanyok alapján ellenőrizni, igazo|ru
kell a kiađások teljesítésének jogosságát, összegszerúségét, ellenszolgáltatást is magában fog-
laló kötelezettségvállalás esetében annak telj esítését.

A teljesítés igazo|źsát az igazolás dátumanak, és a teljesítés tényéĺe tĺirténő utalás megjelcilé-
sével, az ana jogosult személy aláirásáva| az erĺe rendszeresített okmányon kell igazolru.

A teljesítés igazolástĺt az intézményvezető áItaI, írásban kijelĺilt személy végzí.
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6.4.F;rvényesítés

Kifizetések esetén a teljesítés igazolása a|apjan az éwéĺyesítőnek ellenőriznie kell az osszeg-
szerĺíséget, a fęđezet meglétét és azt, hogy a megelőző tigymenetb en az Aht., az ti|anháztar-
tási számviteli kormanyľendelęt előírásait, továbbá a belső szabźt|yzatokban foglaltakat meg-
taľtották-e.

Haaz érvényesítő a jogszabályok, szabályzatokmegsértéséttapaszta|ja, köteles ezt je|eznĺaz
lta|ványozőnak. Az érvényesítés nem tagadhatő meg, ha ezt követően az utalvźnyozó elľe
írásban utasítja.

Az éwényesítés az okmany uta|váĺyozása előtt történik. Az éwényesítésnek tartalmazłĺa kell
az érvényesítésre utaló megjelölést és az éwényesítő keltezéssel ellátott a|áításźi.

Az érvéĺyesítési feladatokat ellátó személynek a felsőoktatásban szetzett pénziigyĹszémviteli
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellettpénzugyĹszámviteli
képesítéssel kell rendelkeznie, ezért ezt a feladatot a gazdasági szewezettel rendelkező kĺjlt-
ségvetési szerv , a gazdasági vezető áItaI kásban, kij elĺilt személyen keresztiil lźúja e|.

6.5. Utalványozás

A kiadások teljesítését és a bevételek elsziímolását az éwényesített utalvźny alapjáĺ történik.
Uta|vźnyozásraazintézméĺy vezetoje,vagy azá|ta|a írásban kijelölt személy jogosult.

Utalványozni az éwényesített Gazdasági Szervezet á|ta| rendszeresített utalványon, írásbeli
rendelkezéssel lehet'

Nem kell uta|vźnyozni a termék éľtékesítésébőI, szo|gáltatás nyújtásából _ számIa, egyszeríĺsí-
tett szźrr:Ja, szám|át helyettesítő okiľat, készpéluźiuta|ás a|apjźn _ befolyó, valamint a koz-
igazgatási hatósági hattrozaton alapuló bevételek, egyéb bevételek, tiĺmogatások, a fizetési
szźrr:Ja vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a szárl|avezető tita| fe|-

szélmított díjakkal, kĺiltségekkel kapcsolatos kiadásokat, bevételeket. Ettől eltémi a Kötele-
zettsé g vál lal ás szabá|y zat szerint lehet.

6.6. osszeférhetetlenségĺ és nyilvántaľtásĺ szabályok

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyzó ugyarlazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazđasági esemény tekintetében nem
lehet azonos a kötelezettségvá|Ia|źlsra, utalványozásra jogosult és a teljesítést ígazoLő személy-
lyel.

Kĺitelezettségvállalási, pénzligyi ellenjegyzési, éľvényesítési, uta|vźnyozási és teljesítés igazo-
Iására iľanyuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ęń' a tevékenységét a Polgĺíľi Tör-
vénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szeľinti közeli hozzáúartozőja, vagy maga javtna|źtná e|.

A kötelezettséget vállaló szeÍv a kötelezettségvállalásra, , teljesítés igazo|ásáĺa, , uta|ványo-
zásra jogosult személyekĺől és aláírás-mintájukról naprakész nyilvántaľtástvezet. Amegbizá-
sokat, kijelciléseket, azok módosítását, visszavonását az iĺtézmény, a|źirás mintával egyĹitt

kĺjteles a Gazđasági Szervezet tészéte megküldeni, mely a Kötelezettség vállalás szabáIyzat
részétképezi.

7 . AZ INFoRMÁclóÁn,q.ulÁs
Az informácíőá,ramo|tatás a megállapodás fenti pontjaiban rogzítettek szeľint, mindkét fel
kötelessége.
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7 .1. Az infoľmációszolgáltatás

A különbözo színtli szabályokban előírt infoľmációszolgáItatási k<jtelezettség továbbítása, a
továbbítást mege|őző aďategyeztetés, adatgyiijtés a mindkét szerv feladata. A gazdasźąi szer-
vezettel nem ľende|kező intézmény azonban k<jteles azon dokumentumokat, illetve a Gazda-
sági Szervezet á|ta| rendszeľesített, és apénzĺjgyi szabáIyzatoknak megfelelő tartalommal ellá-
tott nyilvrĺntaľtásokat vezetĺi, és azokat ľendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a
gazdasági szervezettęl rendęlkező k<lltségvetési szerv - kĺizös, összevont adatokat tarta|maző -

infoľmáció szolgźltatását.

Ezen infoľmációk teljes könĺségéért, a kĺlltségvetési kapcsolatok bemutatásának valődiságáért
a gazdasági szeĺvezeÍtel nem rendelkező intézmény tekintetében is a gazdaságí szervezęttęI
renđelkező költségvetési szerv vezetóje és a gazdasági vezető tartozik felelősséggel. A felso-
rolt személyek felelőssége kiterjed továbbá a szo|gźitatott ađatok va|ődisźąáĺa, a szálmvitelí
szabályokka| és az analitikával való taľtalmi egyezőségre is.

Az informźrciő źramoltatás mindkét fel érdeke és felađata, így a gazdá|kodźlssal kapcsolatos
infoľmáció elmaľadása esetén a Gazdaságí Szervezet gazdaságí vezetője íľásban fe|sző|íthatja
az íntézmény igazgatőját a hianyos infoľmáció és adatszolgáltatással kapcsolatos kĺivętkez-
ményekľe.

A határidők betartás az intézményvezető, illetve az źitala kijelölt a munkaköri leírásban meg-
határozott feladatok tekintętében az adott személy kĺitelessége. A hatźridők be nem taľtása
illetve a hibás, tartalmilag helytelen aďatszolgéitatásért a kĺiltségvetési szerv felelős, ezért a
felelősségre vonás rendjét, szabá|ýalaĺlságok kezelését saját hatáskörben szabźiyozza.

A Gazdasági Szervezet az áItaIa ellátandó feladatok érdekében a ľá vonatkoző hattriđőtől elté-
rő hataĺidőt is megállapíthat a maĺadéktalan feladatellátás érdekében.

8. BELso ELLENORZÉS
Az ovodabelső ellenórzését a gazdasźryi szervezettel rendelkező költségvetési szerv biztosít-
ja, az éves ellenőrzési terv alapjźn. A belső ellenőrzés folyamata a Belső Ellenőľzési Kézi-
kĺinyvben foglaltak a|apján történik.

Azintézmény vezetojejavaslatokat foga|mazhat meg az éves ellenőrzési terv összeá|Iításéůloz,
melyeket kockazatelemzéssel témlaszt a|á. A javaslatokat a belső ęllenőr részére ktildik meg.

Az ővodźú érintő belső ellenorzésíjelentést az ővoďavezetője és a megállapításokkal, javasla-
tokkal érintett szervezetek' személyek kapjak meg (pl. a gazdasági vezető). Tájékoztatásul
kapja a gazđaságí szewezettel rendelkező költségvetési szerv vezetóje.

Az íntézkedési tervet az érirÍętt intézményvęzetó a gazdźikodźlssal kapcsolatos megálIapítá-
sok esetén gazdasági vezetővel egyeztetelt módon készíti e|. Az intézkedési tervben rcgzített
feladatok végrehajtásáért a kijelölt személy a felelős. Az iĺtézkedés végľehajtása és abęszá-
moló elkészitése azintézkedési tervet kiadó, elrendelő vezető a felelős.

A gazdasági szęrvezettel ľęndelkező intézmény źital mfüĺjdtetett belső ellęniĺrzési feladatellá-
tás nem mentesíti az ovodaigazgatőját avezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési
feladatok alól, melyet a belső kontroll tevékenység mfüödtetése alapjrán kötelęsek kialakítani
és ellátni.
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9. Z^Ro RENDELKEZÉsEK
A megállapodásban szereplő intézmények vezetői felelősek az e megáLlapodásban rcgzített
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A megállapodást évenként, felül kell vizsgálni és szĹikség szerint módosítani báľmely féI ja-
vas|atáła.
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BEvEZETÉs

A köznevelési intézmény működésére, belső és kĹilső kapcsolataiľa vonatkozó rendelkezéseket a
szew ezeti é s mĺĺktj dé s i szab á|y zat (a tovább i akb an : S ZM S Z) határ ozza meg.

* Az SZMSZ jővěthagyásaazÁľrt. q. $ b) bekezdése szeľintazftányító szeľv hatáskörébe tartozik.
Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntaľtóra, a működtetőre többletkötele-
zettség háľul, a fenntaľtó, illetve a miĺködtető egyetértése szükséges.

A 2012012. (VIu. 31.) EMMI ľendelet II. fejezetének 4.$-a írja e|ó, hogy a nevelési-oktatási in-
tézmény szewezeti és műk<ĺdési szabá|yzatában kötelező je||eggel mely szabályokat szükséges írás-
ba foglalni.

* A 2011. évi CXCV. töľvény az ź./lllamhálztartźr;rćň (Ánt.) II. fejezet (8. A költségvetési szerv
szervezete, működése, és képviselete) 10. $-ának (1)' (5) és (6) pontja szeľint kell szabályozni az
SZMSZ-ben az ővoda, mint költségvetési szerv gazdálkodásának részletes rendjét.

* A 368/2011. (xil. 31.) Koľm. ľendelet az źi|amhźntartásról szóló tĺirvény végrehajtásáľól (Ávr.)
13. $.ának (1) pontja szintén szabźiyozzaazintézmény SZMSZ-ének tarta|mźú.

Ezen felül az SZMSZ-ben meghatározhatők azok a nevelési-oktatási intézmény biĺonságos miĺkĺi-
dését garantéiő szabéiyok, amelyek betartása kötelező mindazokra, akik az intézmény terĹiletén tar-
tózkodnak.

A Szervezési és Műkiidési Szabá|yzat fe|ađata, hogy megállapítsa a Budapest Főváros VIII. ke.
ľület Józsefváľosi Onkoľmányzat Napľafoľgó Egyesített ovoda műkĺjdésére és műkĺjdtetésére
vonatkozó folyamatokat, a jogszabályok által biztosított keľetek kŕózott, illetőleg azokban a kérdé-
sekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

- A' szabtiyzathoz kapcsolódó, azt rész|etező további dokumentumok az SZMSZ mellékleteként,
illetve fiiggelékeként szerepelnek.

- Az a|ábbi intézményi SZMSZ-ben foglaltakat, mint költségvetési szervre, és mint egyben közne-
ve l é s i intézmény te vo natko zóan ke l l m e g fo galm azni, szab áiy ozni.

Áholá,os előírós, elv, hogł az ąIábbi szabólyzat

o nem ütkĺizhet jogszabźiyba,

. nem lehet ellentétes azintézmény a|apitő okiratában foglaltakkal,

. rendelkezéseinek összhangban kell lennie valamennyi további óvodai szabá|yzatta|,

o minden szabáiyozandó kérdésre ki kell terjednie,

o elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy az óvoda kĺjznevelésiintézmény, s egyben kĺilt-
sésvetési szerv is.
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t. Az SZ]VISZ cé|iaz

Jelen SZMSZ meghatározza a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat
Napľafoľgó Egyesített óvoda szervezeti felépítését, az intézmény míĺktidésének belső ľendjét,
a kĺi|ső kapcsolatokra vonatkozó megźtllapításokat és azokat a ľendelkezéseket, amelyeket
jogszabály nem uta| más hatáskiiľbe.

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programj ában rogzített cél- és feladatrendszeľ racionális és

hatékony megvalósítása érdekében foga|mazódik meg. Helyi szabá|yozás, amely a magas színvona-
lú munkavégzés szewezetihźtterét,továbbá a partnerek együttműkĺldését biztosítja.

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglal-
tak megszegése esetén az a|ka|mazottakkal szemben az ővodaigazgatő munkáltatói jogköľében el-
j áw a hozhat i ntézkedé st.

További cé| az intézmény jogszerű, zavarta|an működésének biztosítása' a gyenneki jogok érvénye-
sülése, a sztilők, gyeľmekek, pedagógusok, és egyéb kiilsős paľtnerek kĺizĺjtti kapcsolat erősítése, az
intézményimiĺkiidésdemokratikusrendjénekgaruntźiźsa.

2. Az SZMSZ ioeszabálvi hátteľe:

AzSZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az a|źhbi törvények, koľmányľendeletek és miniszteľi
rendeletek:

. Magyarorszźry Älaptöľvénye (20||. április 25.)

. 2011. évi CXC. ttirvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)

. 20t2. évi I. törvény a munka törvénykcinyvéről (Mt.)

. |992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakjogállásáľól (Kjt.)

. 326/2013. (VIII. 30.) Koľm. rendelet a pedagógusok előmeneteli ľendszeréről és a
közalkalma zottak j ogállásáľól szóló 1992. évi XXXII. törvény ktjznevelési intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról

. 363/2012. (Xľr,17.) Koľm. ľendelete az Ovodai nevelés oľszágos alapprogľamjáról (oAP)

. 229/2012. (Vm. 28.) koľmányrendelet anemzeti köznevelésről szóló 2011-. évi CXC. törvény
végrehajtásáról

. 20/f0I2. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények műkĺjdéséről és a közne-
ve l és i intézmény ek névhaszn á|atfu ő|

. 32/201'2. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igéný gyerekek óvodai nevelésének iľány-
elve és a Sajátos nevelési igényĺ tanulók iskolai oktatásának iľányelve kiadásáról

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

. 4412007. (XII. 29.) oKM rendelet akatasztrőfák elleni védekezésľől és a polgári véde-
|em ágazati fel adatairó l

. 2007. évi CLII. tĺiľvény az' egyes vagyonnyilatkozati_tételi kötelezettségekről

. |999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméľől
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. 2OI1. évi CXCV. törvény az źi|amháńaľtásról (Áľlt.)

. 368/2011.(XII.3 1.) koľmányrendelete az á||amhtztaľtásľól szóló tv. végrehajtásáról (Ávr.)

. 2011. évi CXII. töľvény azinformźrciós önĺendelkezési jogľól és az informáciőszabadságrő|

. I357l201l. (X. 28.) kormányhatétrozat az épitésugyi szabźiyozás ésszeriĺsítéséről és az ehhez
kapcso lódó szabványok felülvizsgá|atětrő|.

. 7812003.(XI.27 .) GKM rendelet a jźltszőtéri eszközök bizonságosságátő|

. 20|2. évi II. törvény aszabéiyséľtésről, aszabźiysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszeľľől.

. 20|1. évi CLXXIX' törvény a nemzetiségek jogairól

. 370l20|l.(XII. 3l.) Korm. rendelet a ktiltségvetési szervek belső kontrollrendszeréľől és belső
ellenőrzéséről.

A jogszabályi rendelkezéseket betaľtva, az a|źlbbi SZMSZ-ben, az intézmény működését helyben
szab á|y ozzuk, a he lyi vi szonyokr a v a|ő tek intette | .

3. Az SZMSZ hatálva (teľĺileti. személvi és időbeli)

3.1. Teľületi hatátya: Jelen SZMSZ a Naprafoľgó Egyesített óvoda és tagóvodáinak valamennyi
teriiletéľe, valamint azintézmény źita| szer,ĺezett, óvodán kíviili programok helyszínén is érvényes.

3.2. Személyi hatálya kiterjed, és kötelező érvényu:

} Az sZMsZ és a mellékleteit, fiiggelékeit képező további szabá|yzatok előírásai, a bennük meg-
fogalmazott rendelkezések, óvodaigazgatői utasítások betartása az intézmény valamennyi lözal-
kalmazottjára, foglalkoztatottjóra (óvodapedagógusokra, Íe|zárkőnató pedagógusokra, a neve-
lőmunkát segítőkre A{oS-osokľď, ügyviteli a|ka|mazottak'ra, informatikusra, és az á|ta|ános
munkásokra (gondnok-karbantaľtók).

} Az intézménybe felvételt nyert gyeľmekekľe az ővodában tartózkodásuk ideje alatt.

} A szülőkľe, küliinĺĺs tekintettel aľľa, hogy az ővodaijogviszony keletkezésével a gyeľmek óvo-
dában töltött ideje alatt a sziilői jogokat az ővoda gyakorolja. Kivéve, ha az A|aptörvénybe fog-
lalt önrendelkezési jog szerint a sziilő írásban nyilatkozik abban a kérdésben, hogy mely jogát
nem adja át (Pl.: a gyeľmek orvosi, fogorvosi vizsgálaton való ľészvétele, médiában való sze-
ľeplése, fényképezése, óvoda épĹiletéből töľténő kivitele).

} Az óvoddval kapcsolatban álló szakemberekre, akik részt vesznek az intézmény feladatainak
megvalósításában (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, egészségügyivizsgźiatokat vég-
zők, stb.).

} A nevelési időn kívül nyujtott szolgáltatókra (nyelvtanáľ, hitoktató, stb.).

} Az intézménnyel közvetlen kapcsolatban nem álló más külsős (érdeklődő szülők, szerelők, étel-
széi|ítő, fényképész, úszómester, stb.) személyek szźtmára.

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közĺjs érdeke, ezért az abban foglal-
tak megszegése esetén:
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A közalkalmazotta|<kal szemben az ővodaigazgatő _ munkáltatói jogkörben eljárva hozhat in-
tézkedéseket (fi gyelmeztetéstől a fegyelmi elj áľási g).

Egyéb jogviszonyban állókat, illetve nem állókat, - a glerekelrBt, ą szülőlret vagl mós, nem ąz
óvodóban dolgozó, személyt - az óvoda vezetőjének, helyetteseinek, tagóvoda-vęzetőknek, il-
letve dolgozőjánaktźĄékoztatnia kell a szabá|yzatban foglaltakľól. Udvariasan fel kell hívniuk a
fi gye lmet a he lyte l en, az SZMS Z tarta|mźy a| szemb em enő vi selkedé sükľe.

Amennyiben az SZMSZbe nem tartásának ténye továbbra is fennáll, az ővodaigazgatő a sza-
bálytalanság ménékének megfelelően intézkedik, szükség esetén a magasabb fórumok szakem-
bereinek segítségét kéľi (Pl.: fenntaľtó, jegyző, rendőrség' csa|ádsegítő, szakmai szo|gźitatő,
stb.)

3.3.Időbeli hatálya:

Jelen SZMSZ-nek ahatéiyba|épésének napja:20|7 .03.02. éshatározatlan időre sző|.

4. A dokumentumok nvilvánossága

AzSZMSZésaz@(Háziľend,PedagógiaiPľogram(tĺpo-pp)nyilvánosak,
azaz minden érdeklődő szźlmáta hozzáférhetővé kell tenni az ővodaigazgatói és tagóvoda-vezetői
irodákban, valamint az intézmény honlapján.

* A nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok hozzźférhetőségéľől, faliújságon hirdetmény
forméĘában és a Szülői Szewezet (NEO-SZSZ) éves értekezletén is értesítik az érintetteket.

* AHázirendet az óvodába történő beiľatkozáskor a szĹilőknek át kell adni, vagy elektľonikus úton
számukľa el kell juttatni.

* Aza|apdokumentumok megváltoztatásának módját a dokumentumok végén ta|źůható érvényességi
rendelkezések szabályozzák. Az alapdokumentumok megvźůtozźlsárő| az intézmény vezetője min-
den esetben köteles tźĄékoztatni az érintetteket, az aktuá|isan összehívott értekezleten.

II. F'EJEZET

AZ óVoDA ADATAI (alapító okirata szerint)

1. Az intézmény adatai:

Neve:

- rövidített neve:

- székhelye:

B u dapest Főváros VIII. keľü let Józsefváľosi On koľ mányzat Nap ľafo ľgó
Egyesített óvoda

Napľaforgó E gyesített ovoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.

'ł,,-t7 ,.
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tagintézméný megnevezése:

1 Napľaforgó Egyesített óvoda Gyeľek-Viľág Tagóvodája 1083 Budapest, Baross utca 111/b.

2 Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodáj a 1083 Budapest, Tĺimo utca 38/A.

J Napľaforgó Egyesített ovoda Hétszínviľá g Ta góvodáj a 1081 Budapest, Kun utca 3.

4 Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péter u. 39.

5 Napľaforgó Egyesített óvoda Koszoľú Ta góvod áj a 1086 Budapest, Koszoľú utca 14-16.

6 Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Ta góvod áj a 1089 Budapest, Bláthy ottó utca 35.

I Napraforgó Egyesített óvoda Mesepa|ota Ta góvodáj a 1085 Budapest, Somoryi Béla u. 9-15.

I Napraforgó Egyesített óvoda Napsugáľ Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó utca 31

9 Napraforgó Egyesített ovoda Pitypan g Tagóvodáj a 1 087 Budapest, Szźuados irt. I2-I 4.

10 Napraforgó Egyesített óvoda Százszorszép Tagóvodája 1 086 Budapest, Szíiz utca 2.

1l Napraforgó Egyesített óvoda Sziváľvány Ta góvod áj a 1083 Budapest, Szigony utca 18.

t2 Napraforgó Egyesített óvoda TÁ-TI.KA Tagóvodáj a 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

t3 Napraforgó Egyesített ovoda Tesz.Vesz Tagóvodáj a 1083 Budapest, Baross utca93.

t4 Napraforgó Egyesített óvoda Váľunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest, Csobánc utca 5.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyeľmeklétszám az egyesített óvoda székhe-
lyén : 120 Íő' tagintézményeiben:

tagintézmény ńegnevézése

1 Napraforgó Eryesített óvoda Gyeľek-Viľág Tagóvodája 100

f Naprafoľgó Eryesített óvoda Csodasziget Tagóvodája 72
Ą
J Naprafoľgó Eryesített óvoda Hétszínviľág Tagóvoda 87

4 Napraforgó E gyesített óvoda Katica Ta góvodáj a r44

5 Napľaforgó Eglesített ovoda Kincskeľeső Tagóvodája r29

6 Napraforgó Eryesített ovoda Koszoľú Ta góvodáj a 74

Napľaforgó Eryesített ovoda Mesepalota Tagóvodája 128

8 Napraforgó Eryesített óvoda Napsugáľ Tagóvodája 88

9 Naprafoľgó Eryesített óvoda Pitypang Tagóvodája 127

10 Naprafoľgó Eryesített óvoda Százszorszép Tagóvodája r44

1l Napraforgó E gyesített ovoda Szivá ľvány Ta góvodáj a r04

12 Napľaforgó E gyesített óvoda TÁ-TI-KA Ta góvodáj a 126

l3 Napľaforgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz Ta góvodáj a 100

t4 Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvodája 111

śżékhélýen ésl tagintézményekben iisszesen: tr,:6i54

8

\,,\

r$



Az ővodz a|apítő okirat szerinti alaptevékenysége:

A nemzeti kĺjznevelésről szóló CXC. törvény 8.$ (1) bekezdése a|apjánazővoda a gyermekhá-
ľoméves korától a tankötelezettség kezđetéig nevelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a)
pontjában meghatálrozottak szeľinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által el-
fogadott pedagógiai program a|ap1źln végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). A Naprafoľgó
Egyesített ovodában, valamint a Gyerek-Virág, a Csodasziget, aHétszínvirág, aKatica, a Kincske-
ľeső, a Koszoľú, aNapsugáľ, a Mesepa|ota,aSzázszorszép,aSzivźtwźny, a TÁ-TI-KA, aTesz-
Vesz, és a Várunk Rád tagóvodákban óvodai nevelés keretében végzik a roma kulturális nevelést
magyar nyelven.

A szakértői bizottság szakértói véleménye a|apjźn ellátják a köznevelési törvény 4.$ 25' pontja sze-
rint:
- a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos /Tesz-Vesz, TÁ-TI-KA), - az érzék-
szervi (látási) fogyatékos [Hétszínvirág, Csodasziget/, - az érzékszervi (hallási) fogyatékos
ĺPitypang, SzénszorszéP/, - az értelmi fogyatékos A..Iapsugár, Szivárvány, Csodaszigetl, - a beszéd-
fogyatékos Arlapraforgó' Várunk Rád, Napsugźr,Hétszinvirág, Mesepalota, Szivttrvány, Csodaszi-
get,Katica/,

- tobb fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos éľtelmi és beszédfogya-
tékos /ľ.{apsugár, Szivárvány, Csodasziget/, - az érzékszewi (látási) és beszédfogyatékos
/Flétszínvirág, Csodasziget/, - az érzékszervi (látási), értelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget/, az
autizmus spektrum zav at a| küzdő /I(incskereső/,

- továbbá a Napľaforgó Egyesített óvoda és minden tagóvodája e||źúja az egyéb pszichés fejlődési
zavaľra| (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá|yozási zavarcal) küzdő sajátos nevelési
igéný gyermekek nevelését is.

Az óvoda feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon:

I 1082 Bp. Baľoss utca 111/b. 3s7f8lf7lNrs\ ökľ-ek szerint ťelépítményes ingatlan

f 1082 Bp. Baross utca 111/b. 35728/tl ökľ-ek szeľint játszóudvaľ

a
J l082 Bp. Baľoss utca 91. 357281f3/Nr ĺikr-ek szeľint felépítményes ingatlan

4 1082 Bo. Baross utca 91. 35728/30 ökľ-ek szeľint játszóudvaľ

5 1089 Bp. Bláthy ottó utca 35. 38s99t3 ĺjk-ek szerint felépítményes ingatlan

6 1086 Bp. Csobánc utca 5. 3s908 ĺjk-ek szerint felépítményes ingatlan

1086 Bp. Dankó utca 3l 3s484 ök-ek szerint felépítményes ingatlan

8 1086 Bp. Koszorú utca 14-16. 35f86 ökľ-ek szeľint felépítményes ingatlan

9 1086 Bp. Koszorú utca l5. 35270 okĺ-ek szerint játszóudvar

10 l08l Bp. Kun utca 3. 34756 ĺjkľ-ek szerint felépítményes ingatlan

ť
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t1
1085 Bp. Somogyi Béla utca

9-15.
3646s ökľ-ek szerint

felépítményes ingatlan /a
1085 Bp., Somogyi B. utca
9-I5. szám alatti általános
iskolával megosztva hasz-

ná|ja/

If 1088 Bp. Rákóczi út 15. 36545 ökľ-ek szeľint felépítményes ingatlan

13 1 087 Bp. Százados ilt |f-| 4. 38877 ökľ-ek szerint felépítményes ingatlan

I4
1083 Bp. Jźpminutca2.4

alatt, teľmészetben a 1083 Bp.
Szigony utca 18. alatt

3613611 ök-ek szerint felépítményes ingatlan

15 1083 Bp. Tĺjmő utca 38/A. 36139/3 okľ-ek szerint felépítményes ingatlan

I6
1 086 Bp. T avaszsnező utca

|,7.,természetben a 1086 Bp.
Sťllzutca2. a|att

35f63 ök-ek szerint felépítményes ingatlan

T7 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. 34803/1 ökľ-ek szerint felépítményes ingatlan

18 l084 Bp. Víg utca 10. 34814 ökľ-ek szerint játszóudvar

19 1089 Bp. Vajda Péter utca 37. 38579 ĺjkľ-ek szerint felépítményes ingatlan

2. Az intézmény ie||emzőiz

2.I.Létszám adatok:

2.2. Bélyegzői:

286 álláshely

Felvehető maximális gyereklétszám: 1654 fó

Abé|yegző lenyomatán amagyaÍ címert kĺjtelező szerepeltetni kell.

Az egyesített óvoda bé|yegz(ijének haszná|atára jogosult: Az intézmény óvodaigazgatőja és az
ővodaigazgató helyettesek. A tagóvodák bé|yegzoi kötelezettségvéi|a|ásra és ellenjegyzésre nem
használhatók. Az egyesített óvodából továbbított iľatok, dokumentumok és azintézményre vonatko-
zó dokumentumok hitelesítésére használhatók.
A bé|yegzőket e|záwa, lemezszekrényben taľthatók.

2.3. Az intézmény képviseletéľe jogosult: Az óvodaigazgatő, valamint az á|ta|a meghatźrozott
esetekbenazővodaigazgatő-he|yettesek,tagóvoda-vezetők,
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2.4. A|áírátsi jogok (kiadmányozás): A kiadmányozási jog az intézmény ügyeiben töľténő érdemi
döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozásijog jogosultjaazővodaigazgatővagy azá|ta|a megbĹ
zott óvo dai gazgatő -helyette s, tagóvo da-v ezetó .

2.5. Az óvoda jogállása: - önálló jogi személyiségként működő, cinkormányzati költségvetési szeľv.

2.6. Yáů|a|kozási tevékenységet azAlapító okiľatában meghatőrozottak szerint nem folytathat.

2.7 . Egyé:b, kiegészítő tevékenységek:

Az a|apítő okirat szeľint a pedagógiai pľogľamban nem szereplő cinköltséges foglalkozások szerve-
zése

o A tagóvodák nevelési évenként a sziilők igényei a|apjźtn lehetőséget adhatnak olyan tanfo-
lyamok szewezésére, melyek az ővodźlk pedagógiai szemléletéve| egyezőek. A tanfolyamok
téľítésidíjellenébenszerveződnekazigazgatősźry jővźlhagytsáva|,

o A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkoző szabá|yokat az egyesített
óvoda hazirendj e tarta|mazza.

2.8. Gazdátlkodás:

o A Napraforgó Egyesített ovodának nincs sajź/- gazdasági szervezete.

o Az óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét Munkamegosztási megállapodás a|apjáĺ a Jő-
zsefuárosi Szociális Szol'gźiltatő és Gyeľmekjóléti Központ (JSzSzGyK) látja e|.

Ezen megźlllapodás foglalja össze, és rész|etezi az ővodétra vonatkozó költségvetés tervezé-
sével és végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, és egyéb sajátos előírásokat 1Áht., Ávľ.), fel-
tételeket.

o A Józsefuáľosi Gazdéůkodétsi Központ Zrt. (JGKZrt.) ,,IJzemeltetési megállapodás,, a|apján
|źttja e|, az át||agmegóvás éľdekében az Napľaforgó Egyesített ovoda és tagóvodáinak épüle-
teivel, berendezéseivel, eszközeive| kapcsolatos karbantartási' javítási, és felújítási feladato-
kat.

o Az ővodaigazgató rendelkezik az ővoda a|apfe|adatai e||átását szolgáló személyi juttatá.
sokkal és az azok'hoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek e|oirányzataiva|.

Továbbá a teljes műk<ĺdtetési dologi (közüzemi díjak' üzemeltetési, szakmai anyag beszeľ-
zés, és egyéb szolgáltatás) és beľuházási (kisértékű eszközbeszerzés) kiadásának előirány-
zaté*a|.

A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott sza-
bályok azirźtnyadők.

2.9. A|apító okiratának száma, kelte: A2016. ápľilis 13-án kelt, módosítással egységes szerkezet-
be foglalt Alapító okiratot 2016.július 0l. napjától kell alkalmazni. Az okirat szźlma:20|6050|/A/2

3. A Napľafoľgó Egyesített óvoda szervezetifelépítése:

,Í'
*.b*

- engedé|yezett ál|áshelyek számaz 286 álláshely
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Az ővoda szakmai tekintetben önálló, tevékenységét a vonatkoző jogszabályok, szakmai előírások
a|Ąźn |źtja e|l . Miĺködésével kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabá|y illewe a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat źital. hozott rendelkezés nem utal más
hatáskörbe.

Az iĺltézmény munkavállalóinak foglalkoztatása közalka|mazolÍi jogviszony keretében történik,
rájuk a többszĺjr módosított kozalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a 2012. évi I. torvény a munka törvénykönyvéről azirányadő.

MunkáItatói j ogköľ gyakorlój a: az őv oda igazgatőja.

. 2O|I. évi CXC. törvény anemzęti köznevelésľől (Nkt.), 363lzolf, (XII. 17.) Koľm. rendelete azovodai
nevelés országos alapprogramjáról (oAP} stb.
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3.I. Az egyesített óvoda ővodaigazgatóságának tagiai: az ővodaigazgatő, az ővodaigazgatő-
helyettesek, tagóvoda-vezetők.

Munkáltatói jog gyakoľlása:
A költségvetési szeľv /egyesített óvodď ővodaigazgatőját Budapest Főváros, VIII. kerületlőzsefvá-
rosi onkormányzatánakKépviselő-testülete bízzamegnyilvános pźiyázati eljárás űtjánhatározott
időre (5 évľe), felette az egyéb munkáltatói jogokat polgáľmesteľ gyakoro|ja.

Azigazgatő-helyetteseket és atagóvodák vezetőitazővodaigazgatő nevezi ki.

Az óvodák dolgozóinak munkáltatój a az őv odaigazgatő.

A tagóvodai óvodapedagógusok, nevelő munkát segítő a|ka|mazottak, á|ta|ános munkás (udvaros-
karbantartók) kinevezése, jogviszonyának megszüntetése előtt az ővodaigazgatő kikéri az érintet1
tagóvoda-vezető véleményét.

Az egyesített óvoda dolgozói:
o ővodaigazgatő,
o óvodaigazgató-helyettesek,
o tagóvoda-vezetők,
o óvodapedagógusok lfe|zélrkőnató pedagógusok, logopédus, gyógypedagógus/
o nevelőmunkát segítők (óvodatitkáľ, dajkák, pedagógiai asszisztensek),
o munkaügyi- és pénziigyi igyintézők, informatikus, kézbesítő-takaľító, á|ta|źtnos munkások.

A dolgozók személyi anyagźt az ővodaigazgatő és a munkaügyi tigyintézők kezelik.
Valamennyi dolgozó személyi nyi|vźlntartźtsa a tagóvodák törzskönyvében és a KIRA programban
ta|éúhatő. A tĺjľzsk<inyvet a tagóvoda-vezetőkvezetik saját tagóvodájukban.

Az intézmény vezetősége (tagjai: ővodaigazgató, óvodaigazgatő-helyettesek), mint testület, konzul-
tatív, véleményezo és javaslattevő joggal rendelkezik. Az óvodaigazgatősźlg (tagjai: ővodaigazgatő,
ővodaigazgató-helyettesek, tagóvoda-vezetők) egyĹittmiĺködik a szülői szeruezet (NEo SZSZ) vá-
|asztmányáva|.

3.1.1. ovodaigazgatő

A ktiznevelési intézmény vezetóje képviseli az ővodź./., irányitja és kooľdinálja a munkafolyamato-
kat, és vezeti a nevelőtestületet.

A köznevelési intézm ény vezetóje - a köznevelési törvény előíľásai a|apján_ fele|ős az intézmény
szakszeľű és törvényes működéséért, az intézményi szabá|yzatok elkészítéséért, a takaľékos gazdti-
kodáséľt, gyakorolja a munkáltatói jogokat, jővőhagyja az ővoda pedagógiai progľamját és dönt az
intézmény műkĺjdésével kapcsolatban minden olyan Ĺigyben, amelyet jogszabźiy nem utal más hatás-
körébe.

Az őv odaigazgatő fe|e| az Nkt. 69. $ ( l )-(2) bekezdése szerint rész|etezv e:

a) az intézmény szakszerĺĺ é s törvénye s műkö dé sé ért, gazdálkodás éľt,

b) gyakorc|ja a munkáltatói jogokat,

c) dont az intézmény műkĺldésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszaběiy,közal-
ka|mazotti szabźivzat nem utal más hatáskörébe.
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d)fe|e|osazintézményiszabźilyzatokelkészítésééľt'

e) j őv áhagyj a az intézmény p edagó gi ai pro gramj át'

l képviscl i az intézĺnényt,

g) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel

- a pedagőgiai munkáért,

- a nevelőtestület vezetéséért,

- a nevelőtestiilet jogkörébe tartoző döntések előkészítéséélt, végrehajtásuk szakszeru megszer-
v ezéséért és ellenőrzésééľt,

- a ľendelkezéste á||ó kĺiltségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és táľgyi feltételek biztosításáért,

- anemzeti és óvodai ünnepek munkarendhezigazodő, méltó megszervezéséért,

- a gyeľmekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,

- a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

- a munkavźt||a|ői éľdekképviseleti szervekkel, és a szülői szervezetekkel való megfelelő egyiitt-
miĺködéséľt,

- a gyermekbaleset megelőzéséért,

- a gyeľmekek ren dszere s e gészsé gü gyi v i zs gá|atának me gszeÍv ezé séért,

- a pedagógus etika noľmáinak betartásáért és betartatásáért.

h) koordinálja a fe|zárkőztatő pedagógusok és a szakmai munkakĺiztisségek munká-
játltevékenységét.

(3) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége köľében szakmai elle-
nőrzést indíthat azintézménybenvégzett nevelő-oktató munka, egyes a|ka|mazott munkája színvo-
nalának külső szakéľtővel töľténő értékelése céljából.

Továbbá, afOlI. évi CXCV. töľvény az á||amhźlztartásrő| (Ánt.) 10. $ (1) pontja szeľint, mint a
költségvetési szerv vezetője felelős aközfe|adatok jogszabályban, a|apítő okiratban, belső szabály-
zatban foglaltaknak megfelelő e||źltásáért, valamint a költségvetési szerv szétmáta jogszabályban
előíľt kĺitelezettségek teljesítéséén.

Az óvodaigazgatő egyszemélyi felelősséggel vezeti, iľányítja' és ellenőľziazintézményt.

Az intézmény á|ta| kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek' iratoknak és szabźiyzatok-
nak aláíľásźtra az ővodaigazgató, illetve a kiadmányozás rendje szerint felhatalmazott személy jogo-
sult. Az intézmény cégszerű a|áirźsaazővodaigazgatővagy akiadmányozás rendjébenmeghatźnozott
személy aláírástwa| és azintézmény pecsétjével egyiitt érvényes.

Az óvodaig azgatő fe|adatainak teľiiletei:
o pedagógiai,
o munkatigyi,
o gazdźikodási,
o tanügY.igazgatási.

Kuárólagos hatásköľe:
o munkáltatói iogkcir gyakorlása,
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. kötelezettségvállaIás;

. személyügyi és munkaügyi feladatok e||étéłsa,
o döntés az intézmény működésével kapcsolatban /egyetértési kötelezettség meýartásáxa|l

minden olyan ügyben, melyet jogszabéiy más hatáskörébe nem utal.

Iĺatáskörök átľuházása:

|. Az ővodaigazgatő egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett áúruhźnza a tagóvoda-
vezetőkĺe:

o A nevelőtestiileti értekezletek, nevelés nélkĹili munkanapok megtaľtását.

o A munkáltatói jogkörébő| a szabadságolást, a helyettesítéseket, a továbbképzési beosztáso-
katazirźnyításaa|átartozőfoglalkoztatottaktekintetében.

o A tagóvodai dolgozók munkájának ellenőľzését, értékelését, és minősítését.

f. Az ővodaigazgató egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett átruházza a képviseleti jo-
gok köréből:

o Az intézmény képviseletét szakmai kérdésekben a szakmai és a személyugyi és tanügy-
igazgatźsi őv o daigazgató -h e lyette sekre,

o Az intézmény képviseletét intézményműkiidtetési és gazdálkodási kérdésekben az á|ta|źr
no s óvodai gazgatő.hel yette sre,

o A tagóvoda képviseletét a tagóvoda vezetőjére szakmai kérdésekben, abban az esetben, ha a
képviselet nem haladja meg az érintett tagóvoda jogszabźiyi keľeteit.

3 . G azdá|kodási j o gköréből :

o Pźiyázat útján elnyert összeg felhasználása.

o Az éves költségvetésben a tagintézmény ľészéľe e|őirányzott szakmai anyag és eszk<izbe-
szer zés e|őir ány zatok fe l etti rende lkezé s i j o got.

3.1.2. Általán os óv odaigazgató-helyettes

Az egyesített óvoda vezetésének felelős taga, aki munkaköri leíľás a|apjén, tevékenységét az ővo-
daigazgatő közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodaigazgatő akađźiyoztatása esetén e||átja a
helyettesíté sét az intézményben.

A helyettes a nevelési területen közľeműködik az ővodaigazgatő á|ta| megállapított tevékenység
ir ány ításéhan . F e l ad atait rész l etesen a munkaköri leírás a tarta|mazza.

Feladatai:
o Az óvodaigazgatő távollétében, teljes felelősséggel, beszámolási kĺjtelezettséggel végzi aha-

táskörébe utalt feladatokat, munkakori leíľása szerint.

o Előkészíti az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabá|yzatok
tewezetét.

o Segíti a pedagógiai pľogram megvalósulását.

o Figyelemmel kíséri a jogszabét|yi vźitozélsokat, és ezekről tájékoztatást ad a tagóvoda-
vezetőknek is.
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o Atagóvodákigényei a|apjánazegyes anyag-és eszközbeszerzésekegyeztetse azóvodaigaz-
gatőva|,

o Az óvodaigazgatő megbízása a|apjétn képviseli az egyesített óvodát kĹilső szervek előtt.

o Kooľdinálja és segíti a tagóvodákat apá|yźnatok elkészítésében.

o känyitja és ellenőrzi azintézményi honlap készítés tevékenységét.

Fe|elős:

. a pedagógiai munkáért,

. a pedagógusok kozéptávű továbbképzési programj źnak, va|amint az éves beisko|ázźsi terv
elkészítésééľt,

. az intézmény szabá|yzataiban foglaltak betartásáéľt

o j ogszabályban előírt belső szabá|yzatok elkészítéséért.

3. 1.3. S zem é ly ü gyi és tan ü gy -igazgatási igazgatő -helyettes

Äz egyesített óvoda vezetésének felelős tagsa, aki munkaköri leírás alapján, tevékenységét az ővo-
daigazgatő közvetlen kělnyítása mellett végzi. Az óvodaigazgatő és az źůta|źlnos óvodaigazgatő-
helyettes akadá|yoztatása esetén e||átjaaz ővodaigazgatőhe|yettesítését azintézményben.
Folyamatosan kapcsolatot tart a tagóvodákban és a székhelyintézményben tevékenykedő óvodatitká-
ľokkal.

Feladatai:
o Az intézményre vonatkoző kite|ezően előíľt dokumentumok előkészítésében való kĺizľemű-

ködés.

o A humán erőforľással kapcsolatos feladatok koordinálása az igazgató utasítása és a tagóvo-
da-vezetők j avaslata alapj án.

o A jogszabályi előírásoknak megfelelően egyeztetési kötelezettség betaľtásáért aköza|ka|ma-
zottak foglalkoztatásáta, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben.

o Az egységes tantigyi dokumentumok hasznźiatának előkészítése, a dokumentumok felül-
vizsgá|ata,módosításánakkezdeményezéseazővodaigazgatőná|.

o A tagóvodák taniigyi-iga zgatési feladatainak koordinálása, el lenőľzése.

o A tagóvoda-vezetők á|ta| készitett beiskolázási terv a|ap1án összeállítja az egyesített óvoda
beiskolázási tervét, tekintettel a továbbképzési programban foglaltakra.

o Irányítja a gyakornokokkal, mentorokkal összefi'iggő feladatokat.

o Koordinálja az ővodapedagógusok minősítési kötelezettségét, és a gyakornokok minősítő
vizsgźĄát.

FeIelős:
o a munkaköri leírásban foglaltak teljesítésééľt
o pedagógusok minősítésének, és továbbképzésének megszervezéséért,

. a tanügyi dokumentumok naprakész źi|apotáért,
o állami tźlmogatás igénylésének, módosításának és elszámolásánakpontosságáért.
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3.1.4. Szakm ai igazgatő-helyettes feladatai

Az egyesített óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkaköri leíľás alapján, tevékenységét az ővo-
daigazgató kozvetlen iľányítása mellett végzi.

Feladatai:
o nevelőtestiilet j ogk orébe taftozó döntések végrehajtásának ellenő rzése,
o pedagógiai pá|yázatok kooľdinálása,
. az ővodaigazgató és az á|ta|ános igazgatő-helyettes és a személyugyi és tanügy-igazgatási

igazgatő-helyettes együttes akadźiyoztatása esetén e||éúja az ővodaigazgatő helyettesítését az
intézményben'

o koordiná|ja, és ellenőrzi a MultiSchool étkezési program tagóvodánkénti vezetését, e||enőrzi
a 6-os szźlmű mellékletet'

. azoktóberi statisztika előkészítése. összeszerkesztése'

. a jelenléti ívek ellenőrzése.

A fentieken kí\.ĺili feladatai megegyeznek a tagóvoda-vezetők źita| e||źltott feladatokkal.

3.l.4. Ta góvoda. v ezetők, és a szakm ai igazgató-h elyettes feladatai :

Az egyesített óvoda vezetésének felelős taga| akik munkaköri leírás a|ap1án, tevékenységéküket az

óvodaigazgató közvet|en irányítźlsa mellett végzi. Az óvodaigazgatő fe|é az átruhézott feladatok
tekintetében beszámolási kötelezettségiik van. Közvetlenül irányitják intézményük nevelőtestületét,
a|ka|mazotti közösségét. Kapcsolatot taľtanak az ővodaigazgatőva| azirányításuk alá tartoző felada-
tok tekintetében.

o A ,,székhely'' és tagóvoda nevelőtestületének szakmai fejlesztése.

o A Pedagógiai Progľam figyelembe vételével a pedagógiai munka tervezése, irányítása, elle-
nőrzése, éľtékelése.

o Aptilyakezdő gyakornok szakmai munkájának, közösségbe való beilleszkedésének, vizsgźra
való felkészülésének segítése.

o A nevelőtestület jogkörébe tartoző döntések e|őkészítése.

o A gyeľmekek fejlődéséhez, ťej|esztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

o Pedagógiai pá|yázatok írásának ösztönzése.

o T ámogatja a kerü|eti munkaköztisségek hatékony működését.

o EgyĹittműkódés az éľdekképviseletekkel, civil szervezetekkel, gyermekorvossal, védőnővel,
gyeľmekjóléti központtal.

o A vezetése alatt álló tagóvoda munkatársaival kapcsolatban javaslatot tesz az ővodaigazga-
tónak üľes álláshely betöltésére, juta|mazásra, felelősségľe vonásra, valamint minősítésre.

o Az intézményegységekben foglalkoztatott a|ka|mazottak napi feladatainak meghatźtrozása,

ellenőrzése.

o A tanügy-igazgatési feladatok ellátása.

o Az informétció átadáSi kötelezettség betartása az ővodaigazgatő, és helyettesei felé.

o Az intézménybe újonnan bekerülő gyakornok pedagógusok számźlra mentort biztosítanak,
aki ťrgyelemmel kíséri az új kolléga munkáját,tapaszta|atairól féIévente referál azintézmény
személ yti gy i é s tanü gy- igazgatási i gazgatő -hel yette s ének.
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o Gyeľmekvédelmi feladatok e||źtźsa, megszervezése.

o A szülőkkel, szĹilői szervezetekkel való együttműkiidés.

o A balesetek megelőzésével összefiiggő feladatok irányítása, ellenőrzése.

o Az óvodapedagógusok kötelező továbbképzésének, minősítésének tervezése, adminisztrálá-
sa a személy _ és tanugy-igazgatási ővodaigazgató-helyettessel egyeztetve.

o Helyettesítés megszervezése. A távolmaradás időben töľténő lejelentése a NEo központ felé.

o Szabadságok tervezése, kiadása, dokumentálása.

o A jelenléti ívek taľtalmának ellenőrzése, és leigazolása.

o A dolgozók egészségügyi szűrővizsgźiatának nyomon követése.

o Az intézmény |e|tárának, vagyonának megóvása. A leltározás, selejtezés előkészítése, a |e-

bonyolításában való közreműködése.

o Az épület biztonságos működtetése.

3.2. A vezetőségnek vaglonnyilatkozati kötelezettsége van, a2007. évi CLXX törvény a|apján,

Költségvetés és egyéb pénzeszkozök állami, önkormányzati tämogatások fe|haszná|ásával össze-
fiiggő javaslattételľe, döntésre vagy ellenőrzésľe jogosult személyeknek számítnak:

a) ővodaigazgatő
b) óvodaigazgató-helyettes
c) tagóvoda-vezető.

A vagyonnyi|atkozatra vonatkozó rész|etszabźllyokat a fenti jogszabźiy határozza meg. A vagyon-
nyi|atkozatok kezelésére az e térgyban hozott belső szabá|yzat az irányadó.

4. óvodai köziisségek

Az óvoda alapközĺisségei: - gyermekközösség, - alkalmazotti közösség, - szĹilők közössége.

A gyeľmekközösséggel kapcsolatos kéľdésekkel részletesen a IV. fejezet, és a Pedagógiai Program,
valam int az őv o da Házir endje foglalkozik.

4.1. Az alkalmazotti köztisség az intézmény nevelőtestületébő| és az intézményné| koza|ka|mazot-
ti jogviszonyban álló pedagógiai munkát segítő do|gozókbőI., és az álta|ános munkásokbóI á|I. A
teljes alkalmazotti közösséget az ővodaigazgatő hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt jog-
szabä|y előírja vagy az intézmény egész miĺködését érintő kérdések tźtrgya|ására kerül sor. Az a|-

kalmazotti kĺlzĺisség éľtekezleteiľől jegyzőkĺinyv készül.

Az alkalmazotti közösség értekezlete akkor határozatképes, ha az intézményben dolgozők|ega|ább
kétharmada jelen van.

A közalkalmazotti közĺisség tagjainak feladatait az ővodaigazgatő ,,munkaköri leírás'' keretében
rész l ete s en szab á|y ozza, e szab á|yzat Íii gge l ékeként.

A teljes a|ka|mazotti kĺizösség gyűlését az ővodaigazgatő osszehívja, amikoľ azt jogszabźůy írja e|ó

vagy aZ egyesített intézmény egészét érintő kérdések tárgyalásakor.

A dĺjntési fórumokba a tagintézmények közösségei a vonatkozó napirendi pontokhoz egyetértési és
vé|eményezési jogot gyakorló közĺisségek által delegált képviselőt kell meghívniuk, nyilatkozatukat
j e gyzőkönyvben kel l r ö gzíteni.
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4.2. Intézményen belü li elkü lön ült csoportok:

A jogszabźtlyoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk-
nak megfelelően részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal és jogosítványokkal rendelke-
zikl.

a. Nevelőtestület

b. Nevelő-oktató munkát segítők ktizössége (NoS-osok)

c. Ügyviteli munkát segítők közössége

d. Általános munkások közĺissége

e. Szakmai munkaközösségek (l0)

a. Nevelőtestület:

A nevelőtestület a nemzeti köznevelésľől szóló 201I. évi CXC. tĺĺrvény (a továbbiakban: Nkt.) alap-
ján meghatźrozottjogosítványokkal ľendelkező testület, amely a nevelési intézmény óvodapedagó-
gusainak közössége, nevelési kérdésekben azintézmény legfontosabb tanácskozó éshatározathoző
szerve.

A nevelőtestület tagja még az óvoda valamennyi felsőfokú végzettségukoza|ka|mazottja (fe|zélrkőz-

tató pedagógus, gyógypedagógus, valamint a neve|ő és oktató munkát közvetlenül segítő pedagógiai
asszisztens, és óvodatitkáľ).

A nevelőtestĹilet a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos Ĺigyek.
ben, valamint az Nkt. és más jogszabályokban meghatározott kéľdésekben dĺjntési, egyebekben vé-
lemény ező és j avaslattevő j o gkönel rendelkezik.

l. A nevelőtestület dönt az alábbi kéľdésekben:

a) az egyesített óvoda Pedagógiai pľogramjának (NEO-PP) elfogadásáról,

b) azSZMSZ e|fogadźsáról, melyet ezt kĺivetően az onkormányzatKépviselő-testĹilet hagy jővá,

c) az egyesített nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,

d) az egyesített óvoda munkáját átfogó elemzések, éľtékelések, beszámolók elfogadásáról,

e) a tov źtbbképzési progľam elfo gadásáró l,

fl a nev e|ote stii l et képv i s e l etében elj áró p edagó gu s kiv á|asztásźr ó|,

g) a Házir end elfo gadásáról,

h) az egyesített óvoda az íntézményvezetői pá|yźnathoz készített vezetési pľogrammal összefiig-
gő szakmai vélemény tarta|málrő|,

i) j o gszab ályb an me gh atár o zoti m ás ii gyekb en.

Nevelőtestületi jogkör esetén a testület a jelenlévő tagok (50% + l tag) többség a|apján dĺjnt. A tes-
tület határozatképes, hatagsai k<iztil legalább 50oÁ + 1 fő jelen van.

A nevelőtestület meghatźlrozza miĺködésének és dĺjntéshozatalának rendjét.

2. A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkĺjľrel rendelkezik:
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a) tuljelentkezés esetén a felvételi szempontok pľioritásának meghatározásakor,

b) a vezetői pá|yźnat véleményezése, és a vezető személyének megĺźiasńása kérdésében, a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 189. $ (1)-(8) pontjai szerint,

c)aszakmaiértekez|etektémájánakmeghatźrozásźlban,lebonyolításában,

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

Äz e|hangzott véleméný, javaslatot a döntés előkészítése soľán az ővodaigazgató mérlegeli' azon-
ban az e|hangző véleménnyel kapcsolatos álláspontjźń a vé|eményezove|, javaslatadóval közölni
kell.

Az intézmény nevelőtestü|ete a folyamatos kapcsolattaľtás éľdekében, az alábbi állandó éľtekezlete-
kettĄa a nevelési év során:

- évnyitó, - tavaszi, és - évzárő nevelési éľtekezlet,

- munkatársi éľtekezletek szükség szerint'

- aZ egyes tervezési időszak feladatait a csopoľtok pedagógusai rendszeresen megbe.
szélik egymással, és a csopoľthoz beosztott dajkźxa|.

Az időpontok és taľtalmakaz egyesített óvoda éves Munkatervében keriilnek ľögzítésre.

Rendkívüli nevelőtestĹileti értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldásá-
ra,ha a nevelőtestület tagjainak 33 %o.a, valamint a közalkalmazotti tanács, az intézmény vezetője,
vagy v ezetosége szükségesnek látja.

A nevelőtestület hatásktiľének gyakoľ|ási jogát fenntartja, jogszabályban biztosított hatáskti-
ľeinek gyakoľ|ási jogát nem ľuházza át.

A nevelőtestület a feladatkĺjrébe 1artoző Ĺigyek előkészítésére - meghatźtrozott időre vagy alkalmilag
- bizottságothozhat|étre [20/2012. (Vm. 31.) EMMI ľendelete 117. $(1)]; kivéte|tképez: az
sZMsZ, a NEO-PP és aHázirend elfogadásáľa.

b. Nevelő- oktató munkát segítők kiiztissége:

Szervezeti egységnek nem minősülő, saját területüket érintő kéľdésekben véleményezési és javaslat-

tevő jogkönel rendelkező közösséget alkotnak. A közalka|mazotti, illetve munkatársi közösség tag-
jai.

- A pedagógiai asszisztens aZ óvodapedagógus irányítésa a|apján segíti a csopoľtban folyó nevelő-
munkát. Hozzájáru| a pedagógiai program eredményes megvalósításához, a gyermekek zavaľtalan és

folyamatos e||ćtása érdekében.

Feladatait a Napraforgó Egyesített óvoda Pedagógiai Pľogramja (t.ľpo-pp) és a munkakori leíľás
tartalmazza.

- Dajkák közössége: segíti a nevelőmunkát, e||átja a gyermekek gondozásźt.TisnántĄa a gyeľme-

kek kĺirnyezetét, segíti az étkeztętést. Munkájuk megszervezése a tagóvoda-vezető feladata a mun-
kaköri leírásában megfogalm azottak szeľint.
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- Az óvodatitkár a nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elktilöntilt feladattal ľendelkező kijza|-
ka|mazott, akiknęk feladata elsősorban az adott tagóvoda iigyviteléhez, mĹĺködéséhez szolgéió felté-
telek biztosítása. Feladatkörét részletesen a munkaköri |eírása tarta|mazza.

c. Ügyviteli munkát segítők kiizössége

Az óvodaig azgatő kányitésamellet a NEo központban végzik az egyesíteťt óvoda napi adminisztrá-
ciőját a munkaügyi'pénzugy| működtetési, logisztikai, és informatikai kérdésekben. Segítik az éves
költségvetés tervezését, követik annak fe|haszná|ását. Kapcso|atot tartanak a fenntartőva|, a MÁK-
ka|, aJSzSzGyK-val, és a JGK-val.

d. Áltatános munkások ktiziissége

Az óvodaigazgató, és a tagóvoda-vezetok irélnyitźsa mellet biztosítják, az intézmény udvarának, és
közvetlen kömyezetének tisztaságát. Ápolják az óvodáhoztartoző növényeket. A szükséges kaľban-
taľtási munkákat ellátják. Felhívják a tagóvoda-vezetők figyelmét az esetleges balesefueszélyes
helyzetekre.

e. Szakmai munkakiizösségek

Azintézmény pedagógusai - elkülĺjnült szewezeti egységnek nem minősülő - szakmai munkaközcis-
ségeket hozhatnak létľe.

1. A szakmai munkakiiziisség (amely létrej<in az Nkt. 71. $ alapján) éves terv szerint résztvesz
nevelési-oktatźsi intézmény szakmai munkájának irányítélsában' teľvezésében, szervezésében és
ellenőrzésében, ĺisszegző vé|eménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljáľásában. A
szakmai munkaközĺisség tagja és vezetője a belső éľtékelésben és ellenőrzésben akkoľ is ľészt vehet,
ha koznevelési szakértőként nem járhat el. onkéntesen szeľveződő közösség, melynek a vezető nem
tagja. A szakmai munkaköztjsség tagjai kĺjziil vezetótvźiaszt.

S ząlvnąi munknlrö zo s s é gek e głüttműko dé s e :

- Minden munkaközösség a munkák soľán szoros kapcsolatban áll egymással.

- Munkateľvtik készítésekoľ egyeztetik a feladatokat, az időpontokat és a felelősĺjket.
- E gym ás munkáj át támo gatj ék, a szerv ezést, leb onyo l ítást kö z ö s e n v é gzik.

Kap c s ol at t art ás ónak r e n dj e :

- Munkaköztisségi éľtekezletek.

- Gyakorlati bemutatók szeľvezése.

- Az azorrlali, aktuális feladatokkal kapcsolatos megbeszélések.

1. 1 A szakmai munkaktiziisségek tevékenysége:

o Módszeľtani kérdésekben javítják, koordinálj źlk a szé|<hely, és a tagintézményekben folyó ne-
velő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét.

o Részt vállalnak a Pedagógiai program módosításának előkészítésében.

. E8yüttműködnek egymással a nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyoľsabb infor-
mációáľamlás biztosítása éľdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen kon-
zu|téinak egymással és az óvodaigazgatőva|. Az egyesített intézmény vezetője a munkakĺjzös-
ség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatj a.
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o A munkaközösség a munkaterve alapján részt vehet az intézményben folyó szakmai munka
belső ellenorzésében, a pedagógusok étékelési rendszeľének működtetésével kapcsolatos fe-
ladatok ellátásában.

o Fejlesztik a tevékenységi ágak oktatási tarta|mźń,tökéletesítik a módszertani eljáľásokat.

o Kezdeményezik a pźiyázatokon való részvételt.

o Szew ezik a pedagógusok továbbképzését, és támogatj ák az innov źrciőt.

o Támogatj źlk a pá|yakezdő, gyakoľnoki idejüket töltő pedagógusok munkáj át,

o Fejlesztik a munkatáľsi kĺiz<isséget.

t.2. A szakmai munkakiiziisség-vezető jogai és feladatai
. osszeáll ítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai a|apján a munkaközösség

éves munkatervét.

. hányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközĺisség szakmai és pedagógiai munkáját.

C Az ővodaigazgató által kijeliilt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszá.
mol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapaszta|atairő|.

o Módszeľtani és szakmai megbeszéléseket taľt.

ł Tájékozódik a munkaközösségi tagok szak'ĺnai munkájáról, munkafegyelméről, intézkedést
kezdem ény ez az őv o dai gazgatőnźi.

. A pedagógus teljesítményértékelés rendszeľében szakmai e||enoruő munkát végez, tapaszta|a-
tairó l beszá mo| az intézmény vezetésének

. osszefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkakĺizösség tevékenységéről a ne-
velőtestület szźlmźtt a.

. Áuásfogla|ása' javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség
tagsait; kellő időt kell biĺosítani számára a munkakĺizösségen belüli egyeztetésľe annak érde-
kében, hogy a közösség álláspontját a többségi vélemény a|apján képviselni tudja.

2. A szakmai munkakiiziisségek:

2.1. Gyeľmekvédelmi munkakiiztisség

Az óvodaigazgatő felel a gyeľmekvédelmi feladatok ellátásáról.

A nevelési év kezdetekoľ a sziilői faliújságon tź!ékoztatni kell a szülőket a gyeľmekvédelmi iigyben
e|jźrő óvodapedagógus nevéről, valamint aľľól, hol és mikoľ taĄa a fogadó őráját.Ezze| egy időben
ki kell helyezni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címlistáját és telefon-
szátméú.

A gyermeket veszélyeztető okok fe|térása érdekében sziikség esetén családlátogatáson vesz rész a
szülői munkaközösség vezetőj e és az ővodaigazgató felkérésére.

A gyermekvédelmi ügyben eljáró óvodapedagógus, amennyiben a gyermeket veszé|yeztető ok pe-
dagógiai eszközökkel nem szüntethető meg, segítséget kéľ a gyermekjóléti központtól.
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Feladata:

- Figyelemmel kíséľi a hátrányos helyzetĺi és a halmozottan hátrányos hellyzetíi gyerekek
fej lődését' k<ĺrülményeik alakulását.

- Gyermek bánta|mazás vélelme, elhanyagoltság esetén vagy egyéb pedagógiai eszközze| meg
nem sziintethető, veszé|yeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti k<izpontot.

- Kapcsolatot tart a gyeľmekjóléti központtal, felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.

2.2. T ováhbi lehetséges mun kaktiziisségek:

- fe|zfukőztatő pedagógusok, gyakornokok, mentoľok, NoS-osok munkaközössége,

- szakmai színvonal emelését, és az innovációt segítő munkaközösségek: hagyományórző, in-
tézményi- és önéľtékelési, fejlesztő játékok szakszerua|ka|mazása, korszerű matematikaaz
óvodában, környezettudatos magat artźsta nevelés.

Feladataikat az éves munkatervükben ütemezik, és foga|mazzálkmeg.

4.3. 
^ 

szülők kiiziissége

Az óvodába beiratkozott gyeľmek szülőjének kötelessége, hogy gondoskodjon gyeľmeke éľtelmi,
testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arľól, hogy gyermeke teljesítse köte-
lességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elváľható segítséget, együttműködve az intézmény.
nye|, azá|tal, hogy biztosítja gyeľmeke óvodai nevelésben va|ő részvételét. Nkt. 72. $ (1)

A szülők részérő| elváľható, hogy taľtsa tiszteletben az ővoda vezetői, pedagógusai, a|ka|mazotĺai
emberi méltóságát és jogait, tanúsítson iľántuk tiszteletet.

A sztilők szétmára biztosított jog, hogy kezdeményezze szu|ói szervezet|étrehozásált' és annak mun-
kájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választő, és mint megvá|aszthatő
szeméIy ľészt vegyen.Ez a szetvezet éľdekvédelmi funkciót lát el, javaslattevő joggal fe|ruhźnva, az
Nkt. 73.$ (l) pontja szerint.

A sztilői szervezet (NEÓ-SZSZ) részére biztosított jogok

1. A szülői szervezetnek döntésijoga van saját működésének rendjéről, munkateľvének elfogadásá-
ľól, ti sztségvi sel ői m e gv á|asztásár ől és a képviselőj ének személyéről.

2. Az sZMsZ, valamint a Házirend elfogadása e|őtt, a szülői szervezet véleményét ki kell kéľni.

A szülői szervezet véleménvezési, iavasĺattevői jogot Elalarol:
- Az SZMSZ, és ahźľzkendtarta|mźlttekintve a gyermekek fogadását, a létesítmények használa-

ttú, avezetők és a sztilői munkaközösség közötti kapcsolattartást, az ünnepélyek megemléke-
zések rendjét szabá|yoző részeiben, amennyiben azok a korábbi szabéiyozáshoz képest módo-
sulnak, továbbá

- az ővoda helyi pedagógiai progľamjának tarta|mát tekintve, annak módosításakor is.

- a szülőket anyagi|ag érintő ügyekben,

- a szülői értekezlet napiľendjének meghatátozźsttban,

- az intézmény és a család kapcsolattartási renđjének kialakításában,
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- a gyermekvédelemmel összefiiggő kérdésekben'

- az éves munkatervnek a sziilőket is érintő részében.

3. A szĹilők írásban kezdeményezhetik a helyi pedagógiai program módosításat, amennyiben azt
indokoltnak taĄák.

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

III. FEJEZET
AZ ovoDa, nĺuxooÉsr nnľoľr

A nevelés év helyi ľendje

A nevelési év., az egyesített óvodában, és atagóvodákban szeptember l-jétől akövetkező év au-
gusztus 31-éig tartó időszak.

Az ővoda működése a sziilők és a gyeľmekek számára egész évben folyamatos, kivéve az a|ébbi
esetekben:

- a nevelés nélküli napokon'
- anyźtri zélrős időtartama 5 hét,
- téli szünet időtanama 5 nap'
- szombati munkanapokon, a szülői igények a|apján a kijelölt tagóvodákban.

A fenti pontokban a konkĺét dátum meghatźlrozása az adott év Munkatervében, valamint aHźni-
rendjében keľül ľögzítésre faliújságon és honlapon tĺjľténő kihirdetéssel és kĺizzététellel.

Az ügyeletek megszervezésének rendje a zárás. illetve a nevelés nélkiili napokon:

* Azintézmény nyźľi, illetve téli szünetének ideje a|att, a kerület kijelölt tagóvodáiban|ehet az
ügyeleti ellátást igénybe venni.

A nyáľi zálľás szabályai:

I. Az intézmény iizemeltetése a fenntaľtő á|ta| meghatározott nyári zźlrva tartás alatt szünetel,
ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagýakarí-
tás.

2. Azintézmény nyérizttrvatartásárő| legkésőbb februáľ 15-ig a szülőket té!ékoztatni kell.

3. A nyári zátős e|őtt 30 nappal össze kell gytĺjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkoző igénye-
ket, és a szülőket a gyeľmekeket fogadó óvodáról, annak működésével kapcsolatos lényeges
kéľdésekľő l a zár ást mege|ozően tźĄékoztatni kel l.

* A nevelés nélkü|i napokon, valamint nyáron június 15-e után, augusztus 3l-ig a gyeľmekeket

ĺisszevont' ügyeleti csopoľtban kerülnek elhelyezésre.

1 . Az óvodai nevelés nélküli munkanapok szálma egy nevelési évben nem haladh atja meg az öt na-
pot.
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2. Az intézményi nevelés nélkiili munkanapok időpontjáľő| azintézmény megfelelő módon - pl. a
hirdetőtáblán tĺjľténő elhelyezéssel - a nevelés nélküli munkanap miatti zětrvatartästmege|őzo-
en legalább hét nappal tź$ékoztatjaa sztilőket. Egyűtta| fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a
tź$ékoztatétst követő három napon belül, de legkésőbb a nevelés nélkĹili munkanapot mege|ozo
napig je|ezzék az ővodaigazgatőnái, hogy a nevelés nélküli munkanapon igénylik-e a gyeľmek
feltigyeletét.

3. A 2. pont szerinti igény esetén az ővodai nevelés nélkiili munkanapokon biztosítandó gyermek
feltigyelet sziikségességéro| az ővodaigazgató dönt, és szükség esetén gondoskodik a felügyelet
biztosításáról.

4. A felügyelet másik intézményben is biztosítható, ha az igények alacsony száma a|apjźtn az in-
tézmények közötti összevont felĺigyeleti rendszeľ biztosítása is elegendő.

5. Amennyiben a nevelés nélküli munkanap miatti zárva tartźst mege|oző napig a szĹilők 20 Yo-a

kéri, a felügyelet biztosítása kötelező.

2. Az óvoda nyitva tartásának rendje

2.1. A gyermekek fogadása

|. Azintézmény hétfőtől péntekig taľtó ötnapos munkarenddel működik. Eltéľő azintézményi mun-
kaľend, a gyeľmekek fogadásának ľendje abban az esetben, ha anemzeti ünnepek miatt az általános
munkaľend, a munkaszüneti napok ľendje is másképpen alaku|.

2. A nyitvatartási idő: a hét ot napjźłn (hétfotől péntekig) reggel 6.00 órától délután I7.30 őráig

3. A gyeľmeket minden esetben óvodapedagógus fogadja, és felügyeletéről hazameneteléig gondos-
kodik.

3. Az óvoda munkarendje

A napi munkabeosztások összeállításźtnźi az intézmény feladatellátásának, zavarta|an műkĺjdésének
biztosítását kell el sődlegesen figyelembe venni.

3.l. Az óvoda pedagógusainak munkarendje

Az intézmény pedagógusainak teljes munkaidőkerete: 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 e|rendelt esetben lehetséges, ide nem értve a
jogszabtńy szeľinti hétvégi munkanapokat.

A pedagógus kiiteles 10 peľccel fog|alkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a
nevelés nélküli munkanapok progľamjának kezdete előtt annak helyszínén) megjelenni.

A gyermekek számára történő' az ővoda terĹiletén kívül megtaľtott foglalkozások esetében az ővőno-
nek bejelentési kötelessége van, legalább egy nappal e|őbb az épület elhagyása kapcsán a tagóvoda-
vezeto, távollétében az ővodaigazgatő felé. Amennyiben a vezető úgy ítéli meg, hogy a program ba-
lesetveszélyes vagy nem szolgálja a gyeľmekek fejlődését, jogában á|| art nem engedé|yezni. A kiil-
sős progľam esetén a|apszabá|y, hogy gyermeklétszélmtő| fiiggetlenül minimum két - három felnőtt
legyen jelen. Ennek biztosítása, megszervezése a tagóvoda-vezető kötelessége.
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A pedagó8usok munkaidej ének kitöltése

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órĺákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával
ĺisszefiiggő feladatok ę||átásélhoz szükséges időből áll. A pedagógus-munkakĺjrben dolgozók mun-
kaideje két ľészre oszlik:

a) a kötelező őraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.

A heti kĺjtelező őraszám az igazgatő esetében 6 őra, az igazgatő-helyettesek és 3-4 csoportos tag.
óvodák tagóvoda-vezetőinek 15 óra, az 5-6 csopoľtos tagóvodák tagóvoda-vezetőnek 14 őra,va|a-
mint a gyakorlatvezető ővőnők részére 24 őra. Az óvodapedagógusok gyermekek köz<jtt tĺjltendő
kötelező őraszáma heti 32 őra.

a) A kötelező őraszámban ellátott feladatok az a|á'Jobiak

Az óvodapedagógusok és a fe|zźlrkőztatő pedagógusok kötelező őrélban ellátandó munkaidejébe
beleszámít az ővodai nevelés-oktatás, a gyermekek gondozása, az egyéni bánásmód. Napi mértéke
hétfőtől - csütöľtökig6 őra 30 perc, pénteken 6 őra(ez egyenlő heti32 órával). Ettől bizonyos ese-

tekben el lehet térni, de a 64 &a letöltése két héten belü| kĺjtelező.

Az óvodapedagógusok két műszakban dolgoznak, heti váltással, a munkarendben megjelölt módon.
Nyitásátó l zźlr ásźig óvodapedagó gus fo glalkozik a gyeľmekekkel.

b) a munkaidő ti'bbi ľészében ellátandó feladatok:

ł afog|a|kozásra való felkészülés, eszk<jzök készítése,

{ az adminisztrációs feladatok e|végzése,
./ gyerekek fejlődésének rendszeres írásos éľtékelése,

{ tehetséggondozás, a gyeľekek fej lesztésével kapcsolatos feladatok,
,/ az ővodai és az óvodán kí\,iili kulturális, és spoľt programjainak szervezése, lebonyolítása,

{ a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
,/ szülői értekezletek, fogadőőrźtk megtaľtása,

{ részv étel nevelőtestületi éľtekezleteken, megbeszéléseken,

{ részvétel a munkáltatő á|ta| elrendelt továbbképzéseken,

/ akiráĺdulások, iskolai ünnepségek és ľendezvények megszervezése, arendezvényeken való
részvétel'

/ nevelés nélküli munkanapon az ővodaigazgatő által elľendelt szakmai jellegiĺ munkavégzés,

ł részv éte| az intézmény belső sza|<rnai ellenőrzésében, hospitálásokon'
/ az óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közľeműkodés,
,/ szeľtárrendezés, a leltárak rendben tartása,
,/ a csoportszobák ľendben taľtása és dekoráciőjttnak kialakítása,
,/ eseti helyettesítés.

3.2. A kiiznevelési intézményben való benntartózkodás ľendje
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a) A benntartózkodás legfontosabb előíľásait aHázlrend, és a személyre szóló munkaköri leírás
rögzíti.

b) Az óvodában do|gozó köza|ka|mazottak bęnntartőzkodźlsźnak ľendje az éves munkatervben,
valamint a dolgozók szźtmáraajelenléti ív dossziéjában, jól |źúható helyen ta|á|hatő.

c) A napi munkavégzés igazolására kötelezően előírt jelenléti ív szo|gá|, mely taľtalmazza az
ebédidőt, atiilőrźlt, a helyettesítés, a távolmaľadás idejét és okát.

{. Az óvodai gaz gató ság benntaľtózkodása. és helyettesítésének rendj e :

Az intézmény nyiwatartási idején beliil a magasabb vezetőknek, vdq! az éůta|uk ana kijelölt szę.
mélynek az intézményben kell tartózkodnia.

A magasabb vezetők benntartózkodási rendjét, és a kijeliilt személy nevét felévente meg kell hatá-
ľozni és a honlapon közzé kell tenni. A beosztásról a fenntartót is tájékoztatni kell.

.8. A pedagógusok benntartózkodása. és helyettesítésekor az alábbi szempontok érvényesülnek:

- Az óvoda teljes nyitvataĺ1źsa alatt gyermek feltigyeletét csak óvodapedagógus láthatja el.

- Helyettesítéskor elsősorban a gyermekeket jól ismerő, szintén a csopoľttal foglalkozó óvónő
helyettesít.

- A jelenléti ívben a pedagógusok a kötelező őraszźlmuk ledolgozását igazo|ják. A köte| ezó 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.

A dajkák két mÍĺszakban dolgoznak, heti váltással, a munkarendben megjelolt időszakban. A mun-
karendet a tagóvoda -v ezető hatźtr ozza meg.

A napi munkaidő megvá|toztatásaatagóvoda-vezető szőbeli vagy íľásos utasításával t<jrténik.

Érkezésüke t, és táv ozélsukat a jelenléti ívben aláírásukka| igazo|ják.

A teljes munkaidő kitöltését szolgáló feladataik soľát a Munkak<jri leírásuk tarta|mazza.

3.4. Távolmaľadás, ľendkívĺili távolmaľadás

3 .4 . I . A vezetők, a|ka|mazoÍtak távo lm aradása

o Az óvodaigazgatő a munkáltatőja, - a közalkalmazott a tagóvoda-vezetó fe|é, a tagóvoda-vezetó
az ővodaigazgatő felé munkából való távolmaľadását, szabadság, illetve fizetés nélküli
szabadság igényét, és annak okát a törvényi előíľásoknak megfelelően 15 nappal korábban
ktjteles bejelenteni. A tagóvoda-vezetók elkészítik az éves szabadság fe|hasznźiásának
ütemezését, fi gyelembe véve a nyári zárás időpontját.

. Az óvodaigazgatő a fenntaľtó, aköza|ka|mazott a tagóvoda-vezető felé, a tagóvoda-vezető az
ővodaigazgató felé köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását, és annak okát.
Lehetőleg e|őzo nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 5 őrźxa|, hogy helyettesítéséről
intézkedni tudjanak.

o A távolmaradás helyettesítési ľendjét valamennyi a|ka|mazott munkaköri leírása tarta|mazza.

o Az óvodaigazgató akaddlyoztatása, illetve tdvolléte esetén éľvényes helyettesítési ľend: 
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- Az óvodaigazgatő akadá|yoztatása esetén helyettesítését teljes felelősségge| az ővodábaĺ az éi-
tal a m eghat ár o zoIt őv o daigazgató -helyettes látj a el .

- A helyettesítés _ a helyettes saját munkakĺiri leírásukban meghatározott feladatai mellett _ az
azonna|i intézkedést igénylő döntések meghozatalálra, az ilyen jellegű feladatok végrehajtźsára
teľjed ki.

- Az óvodaigazgatő alkalmanként dcintési és egyéb jogait ľészben vagy egészben átruházhatja a he-
lyettesekre, vagy a nevelőtestĺilet más tagára.Ilyenkor a d<jntési jog źúruhźz;ása minden esetben
írásban töľténik.

- Tagóvoda-vezető távolléte esetén (a kétműszakos munkarend miatt) a helyettesítés íľásban adott
megbízás a|apjén az óvodaigazgatő által töľténik.

3.5. Munkaköľi leíľás

Az óvoda minden foglalkoztatottja névre sző|ő, feladataihoz szabott munkaköľi leírást kap az alkal-
mazásáva|egyidejtĺleg,átvéte|éta|áíráséna|igazo|ja.

* Azintézményben használt munkaköri leíľások fajtźi:

- őv o daigazgató i (p o l gárm ester i hivat a| á|ta| kész ített),

- őv odaigazgató-helyettesi, tagóvod a-v ezetői

- óvodapedagógusi, - fe|zźlrkőztató pedagógusi, - logopédusi

- gyógypedagógus

- nevelő-oktató munkát segítői: - pedagógiai asszisztensi,

- óvodatitkári,

- dajkai,

- munkaügyiugyintézói - informatikusi, - általános munkás

* Azintézményben hasznźitmunkaköľi leíľások azSZMSZ fiĺggelékeként talá|hatóak meg.

A munkaköri leírásokat szükség szerint aktualizálni kell.
A feladatkör szerinti' névľe szóló munkaköľi leírások e szabályzatťugge|ékét képezik.

4. Az ővoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használati ľendje

Az a|apdokumentumok nyilvánosak, minden érdeklődő számátahozztférhetőek a az egyesített óvo-
da valamennyi intézményegységben, illetve az egyesített óvoda honlapján. A nyilvánosságról és a
nyilvános dokumentumokhozzáférhetőségének téĄékoztatásáról jól látható helyen hirdetméný kell
kifüggeszteni.

Az alapdokumentumok hivatalos példányait az érdeklődók az intézményből nem vihetik ki. Az
alapdokumentumok megvá|toztatásának módját a dokumentumok végén található érvényességi ren-
de|kezések szabá|yozzák. Az a|apdokumentumok megváltozásárő| az ővodaigazgatő köteles tájé-
ko ztatni az érintetteket.

Hitelesítésük az ővodaigazgatő a|áírásáva|, és az egyesített óvoda kĺ}ľbélyegzőjével tĺjľténik. Keze-
lésük, és tárolásuk az|ratkeze|ési szabá|yzatban fog|altak szerint történik.
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Kifejezetten elektronikus úton előállítottak a KIR ľendszeľľel összefiiggő dokumentumok (éves sta-
tisztika, munkaügyi pľogramból kinyomtatott anyagok, stb.) nyilvántartások (gyermekek és alkal-
mazottak nyilvántaľtása), és a Multischool-lal kapcsol atos kimutatások.

Az elektľonikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje:

Az oktatási ágazat irányítási rendszeľével a K<izoktatási lnformációs Rendszer (KIR) ľévén taľtott
elektľonikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszer keľül
a|ka|mazźsa a 22912012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerbęn a|-
kalmazott fokozott biĺonságú elektronikus aláírást kizélró|ag az ővodaigazgatő a|ka|mazza a doku.
mentumok hitelesítésére. Az elektľonikus rendszeľ hasznźiata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az
iľattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír a|apű, ővodaigazgato tita| hitelesített máso-
|atát:

. aZ intézménýöľzsľe vonatkozó adatok módosítása,

. az a|ka|mazott pedagógusokľa vonatko ző adatbejelentések,

. a gyermeki jogviszonyľa vonatkozó bejelentések,

. az október 1-jei pedagógus és gyermek lista.

Az elektľonikus riton előállított fent felsoľolt nyomtatványokat az intézmény pecsédével és óvoda-
igazgató a|áírásáva| hitelesített formában, papíľ alapon is tárolni kell.

Az egyéb elektronikusan megküldtitt adatok írásbeli tátro|ása, hitelęsítése nem szükséges. A doku-
mentumokat a KIR rendszerében, továbbá az ővoda informatikaihá|őzatában egy külĺin e célra létre-
hozott mappában keľülnek tárolásra. A mappához valő hozzáférés jogát az informatikai ľendszerben
korlátozni kell, ahhoz kizźtrő|ag az ővodaigazgatő źita| fe|hata|mazott személy férhet hozzá.

4.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai:

Az intézmény töľvényes működését az a|ábbi _ a hatályos jogszabályokkal összhangban á||ő _ a|ap-
dokumentumok határo zzák meg:.

x Alapító okirat, * Szeľvezeti és MűködésiSzabźiyzat ISZMSZ|
* Pedagógiai program, * éves Munkaterv
* HiŁirend

Az intézmény teľvezhető és elszámo|tatható míĺkodésének ľészeként funkcioná|nak az alábbi doku-
mentumok:

- A nevelési év munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),

- Gyakorn oki Szabá|yzat

- Továbbképzési Program _ 2018. szeptember I-2023. augusztus 3l-ig.

4.1.1. Az a|apítőokiľat

Az a|apitő okirat tarta|mazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, a|áirésabiztosítja az intézmény
nyilvántartásba vételét, jogszerű műkiidését. Azintézmény a|apítő okiľatát a fenntartó hagyja jő-
vá.

4.|.2.A pedagógiai pľogľam (PP)
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A köznevelési intézmény pedagógiai programj aképezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka
taľtalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásélhoz az intézmény szálmétra aKoz-
nevelési tĺĺrvény 24. $ (l) bekezdése biztosítja a sza|r'ĺnai iinállóságot.

A nevelő és oktató munka az ővodźtban pedagógiai program szeľint folyik. A pedagógiai programot a

nevelőtestület fogadja e| és az ővodaigazgatő hagyjajóvá. A pedagógiai programot a tagóvoda-
vezetők és az igazgató-helyettesek bevonásával készíti e| az ővodaigazgatő.

Az egyesített óvoda az ovodai nevelés országos alapprogramja a|apjźn készíti el a saját pedagógiai
programját.

A pedagógiai program azon ľendelkezéseinek érvénybe |épéséhez, amelyekből a fenntartóra, a mű-
ktjdtetőľe tĺjbbletkötelezettség háľul, a fenntartó, a működtetó egyetértése szükséges. A pedagógiai
pľogľamot nyilvánosságra kell hozni. 26. $ (1)

Azintézmény pedagógiai programjaa 20/20]2.(VilI. 3I.)EMMI rendelet 6. s (] Q) pontja alapján az
alábbiak tarta|mazza:

. az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,

o azokat a pedagógiai feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyi-
ségének fejlőđését, közösségi életľe töľténő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek e gyéni fej lesztését, fej l ődésének segítését,

o a szociźiishźtrźlnyok enyhítését segítő tevékenységet,

. agyermekvédelemmel összefiiggőpedagógiaitevékenységet,

o a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének foľmáit,

. a7' egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,

. agyermekekesélyegyenlőségétszolgáló intézkedéseket,

o a nevelőtestĹilet által szükségesnek tartott további elveket.

A felsorolt tevékenységek konkľét kifejtése a Pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így a fenti
témákkal kapcsolatban ott található ak a rész|etes információk.

4.1.3 Az éves munkateľv - beszámolók

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

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafo|yamatok időľe be-

osztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.

Az intézmény éves munkateľvének összeállítása során az intézményvezető kikéľi a fenntartó, az ővo-
dai szĹilői szeĺlezet, azintézménYi tanács, és a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.

A nevelési év helyi reĺdje a munkaterv részétképezi, ennek e|fogadásakor be kell szerezni a szülői
szewezet véleményét., A munkaterv egy pé|dźnya az informatikaihá|őzatban elérhetően a nevelőtes-
tület rendelkezésére áll. A nevelési év helyi ľendjét azintézmény honlapján is el kell helyezni.

, ĺd. a2O/20l2. (VIII.3l.) EMMI rendelet 2.s (l).(2) bekezdésében foglaltakat.
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Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét az a|ább kötelezően előírt
tartalommal:

. aZ óvodai nevelés nélktili munkanapok időpontja, felhasználása,

. a szünetek időtartama,

. az óvodai nemzeti ünnepek
o Az óvodai élethez kapcsolódó hagyományai ápolása éľdekében meghonosított ünnepéIyek,

megemlékezések időpontja,
. a nevelőtestületi értekezletek, szülői értekez|etek, fogadóóľák időpontja,
. azintézméný bemutató, pedagógiai célú óvodai nyílt nap teÍvezett időpontja.
r minden egyéb, a nevelőtestület által sziikségesnek tartott kéľdés.

4.1.4. sZlľIsZ - szabéiyozása jelen dokumentum I. fejezetének 3. pontjában ta|á|hatő.

4.l.5. Házirend

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni:

a. a gyeÍmek távolmaradásźlnak, mulasztásának, késésének igazolására vonatkoző e|óirősokat,
b. a térítési díj befizetéséľe, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket,

c. a gyermekek jutalmazésának elveit és foľmáit,

d. a fegye|mező intézkedések foľmáit és alkalmazásának elveit.

4.2. Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata

Az ővoda belső szakmai és tantigyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére kell bocsáta-
ni.

Kötelezően vezetendő dokumentumok az óvodában:

1. A tagóvoda-vezetők által és a NEó központban vezetettnyi|váfiartások' illetve kezelt dokumen-
tumok:

JI
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2. óvodapedagógusok á|ta|vezetett nyilvántaľtások, illetve kezelt dokumentumok:

4.3. Az SZMSZ-hez kapcsolódó egyéb kĺjtelező, a fiiggelékben lévő szabźiyzatok:

- Működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatású szabá|yzatok,

- A műkĺjdéshez kapcso|ódó további szabá|yzatok,

- Számvitelhez kapcsolódó szabályzatok,

- A belső kontrollrendszer műkĺjdtetéséhez kapcsolódó szabźůyzatok.

5. Adatkeze|és ľendje azővodában

^ 
20|1. évi CXC. töľvény aköznevelésrő|26. $. szabályozzaakoznevelési intézményekben nyil-

vántaľtott és kezelt személyes és kĹiltinleges adatok kezelését.

I. Azintézmény köteles a jogszabźiyban előírt nyi|vántartźlsokat vezetni, a köznevelés információs
rendszerébe (KIR) bejelentkezni, valamint az orszttgos statisztikai adatgytijtési program keľetében
előíľt adatokat szolgáltatni.

2. A kilznevelési intézmény nyilvántartj a aköza|kalmazottak oktatási azonosító számźlt,, a jogviszo-
nya időtaľtamát és heti munkaidejének mértékét.

Az óvodapedagógust és a nevelő-oktató munkát kĺizvetleniil segítő munkatársakat titoktartási köte-
lezettség teľheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan téný, adatot, informáci-
ót illetően, amelyről a hivatásuk e|látása során szereztek tudomást. E kötęlezettségafog|a|koztatási
jogviszony megszűnése után is, határidő nélkül fennmarad.

- A titoktartási kötelezettsés nem vonatkozik arra az esetre. melvre a szülő íľásban felmentést
adott.

- A titoktartási kötelęzettség nem terjed ki nevelőtestületi értekez|etre' a nevelőtestület tagjainak
egymásközti, a gyermekek érdekében töľténő megbeszélésére.

- A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai célból, gyermek- és ifiúságvédelmi célból, és
egészségügyi okból adhatóak ki, illetve a töľvény rendelkezései szerint.

- Az a|ka|mazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos éi|ampo|gźtri jogok és
köte|ezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a cé|nak megfelelő méľték-
ben és cé|hoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni.
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- Az adattovábbításra az intézmény vezetője, akadźiyoztatása esetén az éita|a meghatalmazottak
jogosultak.

- A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat köz<ilhető, kivéve, ha az adat
közlése súlyosan séľtené a gyerek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.

- Az adatok a személyes adatok védelmére vonatkozó cé|hoz kotöttség megtaľtásával _ továbbítha.
tók a fenntartónak, a kifizetőhelynek (MÁK), a bíróságnak, rendőľségnek, ügyészségnek, a közne-
veléssel összefiiggő igazgatási tevékenységetvégzőkozigazgatási szeĺvnek, a munkavégzésľe vo-
natkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szo|gźiatnak.

Äz adatkezelésre vonatkozóan bővebben az intézmény ,,Adatkezelési szabá|yzatď' ľendelkezik.

IV. FEJEZET
GYERMEK AZ INTEZMEI\'YBEN

1. A felvétel ľendie

- A rendes beiratkozás az ővodában a fenntaľtó által meghatározott időpontban, minden év májusá-
ban ttiľténik. A beiratkozás folyamatos' amennyiben szabad féľőhely van az intézményben.

- A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától,
délelőtt napi négy óľát köteles óvodai nevelésben részt venni.

- Túljelentkezés esetén a gyeľmek óvodai e||ćĺé.sźt külĺjnösen az o|yan gyeľmek számára kell bizto-
sítani. x akinek fejlődése éľdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,

* akit egyediilálló, vagy időskoľú személy nevel,
* akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

- A felvétel kritériuma továbbá a szobatisztaság és a megfelelő egészségi állapot. A különös figyel-
met igénylő gyermek (tartósan beteg, magatartás zavatos) SNI, stb.) esetében az integtá|hatóság.

- A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntaľtó önkoľmányzat jegyzojétől kapott nyilvántartás
a|apjéln értesíti a jegyzőt, ha a gyeľmeket harmadik életévének bet<jltése után nem íratták be az
óvodába.

- Az óvoda vezetője minden esetben éľtesíti a gyermek lakóhelye szeľint illetékes jegyzőt, ha olyan
tanköteles gyermeket vett fel, ill. vett át, akinek lakóhelye, taľtózkodási helye nem az óvoda szék-
he|ye szerinti keľületben van.

2. A gveľmek benntartózkodásának ľendie:

- Az intézmény nyiwa :.artása idején belül az intézményben csak egészséges, valamint az étkezési
térítési díjatbefizetett, szobatiszta gyeľmek tartózkodhat. A fentieken kívül a gyeľmekek óvodában
való benntartózkodási rendjét a Házirend szabá|yozza részletesen.

- Általános szabá|y' hogy a gyeľmek óvodában valő tartőzkodása idején kizárő|ag óvónői felügyelet
mellett |áthatő e|.Ez vonatkozik a reggeli és a délutáni ügyeletre is.
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- A gyermekek napi, és heti rendjét a csopoľtnaplóban kell rögzíteni. A munkaľendet ligy kell kiala-
kítani, és aházirendben leíľni, hogy a szülők az ővodai tevékenységzavarása nélkül hozhassák be,
illetve vihessék haza a gyermeküket.

- A gyermek benntaľtózkodásának rendjét aĘźzirendben, és a Pedagógiai Program 6}łeó-ľľ; meg-
fogalmazottak szeľint kell megvalósítani. A Hazirend részletesen tarta|mazza a gyerekkel kapcso-
latos egészségiigyi szabéůyokat, a gyermek gondozoffságéxa|, öltözkĺjdésével, viselkedésével ösz-
szefiiggő elváľásokat.

- AHázirendben találhatóak a gyermekek távolmaradásáva|, annak igazo|ásźxal kapcsolatos szabá-
lyok is.

3. Megszűnik az intézménvi elhelvezés'

- a g/ermelret másik óvoda ótvette,

- a szülő írósban bejelenti, hogł głermelre kimąrąd,

- ą glermeket felvették az iskolóba,

- annak ą nevelési évnek az utolsó napján, amelyben ą hetedik életévét betolti,

- MlÍöldön teljesíti ąz óvodąi nevelést, és tąnlratelessé vólik.

A gyeľmek abban az évben, amelynek augusztus 3l. napjźig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az
azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakéľtői bizottság java-
solja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankĺjtelessé.
A tankötelezettségteljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivata| a szu|o
kérelmére szakéľtői bizottság véleménye a|apjźn engedé|yezheti, hogy a gyermek hatéves koľ előtt
megkezdj e tankĺjtelezettségének teljesítését. Nkt. 45. $ (2)

4. Az óvodai étkezés biztosítása:

Az ővoda a gyerekek számära naponta háromszor biztosít étkezést (tizőrai, ebéd, uzsonna). Az in-
tézménynek saját konyhája nincs, az éte|tYá||a|koző biztosítja. A mindenkori térítési díj összegét, a
Vállalkozóva| _ a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően - történő egyeztetés után, az
önkormányzathatźtrozzameg évente egyszer (márciusban). A vállalkoző részére a speciális étľendet
je|ezni szükséges.

l' Befizetés rendje:

- Az étkezési térítési díjak egy napra jutó összegéró| a szülőket a hirdetőtáblán elhelyezett
éľtesítéssel kell tájékoztatni. Az adott hónapban' mindig a kĺjvetkező hónap befizetése esedékes.

- A beÍizetési és a pőtbefizetési napok időpontjának listáját a szülők az intézmény hirdetőtáb|ájáĺ,
|2hőnapra előre vetítve, egész évben megtekinthetik.

5. A ľendszeľes egészségügvi feliigyelet és e||átás ľendie:

Azintézmény egészségügyi ellátásárő| az 1997. évi LXXxIil. tv, és a 26/1997,(IX.3.) NM rendelete
szeľint gondoskodik.
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5.1. Az óvodásokra vonatkozó szabályok:

I.) Az intézménybe járő gyermekek intézményen beliili egészségügyi gondozásźi az intézménybe
járó gycľmekoľvos, védőnő és gyeľmek fogorvos |átja c|. Az cgészségügyi vizsgáiat megszervezése
a tagóvoda-vezetó feladata. Biztosítja az egészségügyi (védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a
szükséges óvónői felügyeletről. A védőnői vizsgálatok időpontját a védőnő az intézmény
vezetőj éve l e gy ezteti.

2.) Az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi szűľés töľténik.

3.) Az öt éves óvodásokĺól a kötelező egészségügyi adatszolgá|tatást a védőnő látja el.

4.) A Háziľendben megfoga|mazott esetekben (betegség, tetűvel va|ő fertózĺittség, stb.) gyermek
nem látogathatja az óvodát.

5.) Betegségľe gyanús,|ázas gyermeket azintézménybe bevinni nem szabad. A napkĺizben megbe-
tegedett gyeľmeket el kell kiil<iníteni, és le kell fektetni, sziikség esetén haladéktalanul oľvoshoz kell
vinni, és gondoskodni kell a szülők azonna|i éľtesítésérő|.

6.) A fertoző gyermekbetegségeket a szülőnek minden esetben be kell jelentenie.

5.2. A gyermekekkel közvetleniil foelalkozó felnőttekre vonatkozó szabályok:

|.) Az intézmény működtetése soľán a Népegészségügy szakszo|gźltatási szerve áita| meghatźtrozott
szabá'|yokat szigoruan be kell taľtani. (Feľtőtlenítés,takańtźts, mosogatás, ételminta vétel, stb.)

2.) Azintézmény valamennyi a|ka|mazottjának érvényes egészségiigyi kiskönywel kell rendelkez-
nie. Az intézmény konyhájába sztilő 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 szetvezetre káros élvezeti cikkek (alkohol, cigaretta,
drog) áľusítása és fogyasztása.

6. Gveľmekvéde|mi tevékenYség az óvodában

A gyeľmekvédelem iĺtézményi ľendszerének működtetésééľt az intézmény vezetője a felelős,
azonban a gyeľmekvédelmi munka valamennyi dolgozó feladata. Minden feladat-ellátási helyen
gyeľmekvédelmi felelős műkĺidik, aki kiemelten foglalkozik a hźtrźlnyos he|yzetű, illetve
veszé|yeztetett gyermekek felkutatésáva|, helyzetük szakszerű megoldásával, gyeľmekvédelmi
szervek segítségének igénybevételével.

Amennyiben báľmelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségľe utaló jelet tapaszta|, a gyermek-
védelmi felelős által köteles jelezni a kerĹileti Gyermekjóléti Központ felé.

Az óvoda gyeľmekvédelmi iigyben eljáró pedagógusa kapcsolatot tart továbbá a Csa|ádsegítő
Szo|gźiattal, és a VIII. keľĹileti Kormányhivatal Gyámhivata|áva|, A kapcsolattaľtásról
maľadéktalanul tájékoztatja a tanügy-igazgaÍási ővodaigazgató-helyettest, a tagóvoda-vezetőt,
illetve a nevelőtestületet.

A nevelési év legelső szülői éľtekezletén minden óvodapedagógus köteles tájékoztatni a szu|őket az
óvodában folyó gyeľmekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi felelős nevéről és elérhetőségéről. A
gyermekvéde|mi ügyben e|jélrő pedagógusa évente beszámol gyermekvédelmi munkájźľő|, aháttá-
nyos, illetve veszé|yeztetett gyeľmekek érdekében történő intézkedésekrő|. 
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Az ővoda gyermekvédelmi ügyben eljáró pedagógusa segíti az óvodapedagógusok gyermekvédelmi
munkáját. Jelzés a|apjétn a veszé|yeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson ismeri meg a
gyerekek családi környezetét.

V. FEJEZET
ľľľnzľĺÉF[YI vÉDo. ovó uoÍnÁsor

1. Alapszabályok
o A gyermekekkel egészségĹik és testi épségük védelmére vonatkozó előíľísokat' a foglalkozásokkal
egyutt járó veszéIyforľásokat, a tilos és az e|várhatő magatartásformát az ővodai nevelési év meg-
kezdésekor / szept. l,i||.kirándulások, séták, stb. soľán a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjé-
nek megfelelően ismeľtetni kell. Az ismertetés tényét éstarta|mźÍ. dokumentálni kell.

A gyeľmekektäjékoztatásáról, felvilágosításáľól a csopoľtos óvónő felelős gondoskodni.

g Az intézmény házirendjében kell meghatározni azokat a védő' óvó előírásokat, amelyeket a gyere-
keknek az ővodábanva|ő tartőzkodás ideje alatt meg kell taľtaniuk.

o A gyermekekaz óvoda közelében található tömegkĺizlekedési járatait csak megfelelő szźlmű kísérő
szemé|yzet biztosítása mellett, a csopoľt szétszakadäsa nélkül, egyszeffe történő utazással vehetik
igénybe. (metľó, busz, villamos, stb.)

o A gyeľmekbalesetek megelőzése érdekében a vezeto és a munkavédelmi felelős feladata a gyeľ-
mekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott ťlgyelmét felhívni a veszélyforrásokra (csopoľtszoba,
udvar, séták, kirándulások, játékeszközök, stb.), valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással
kapcsolatos szabźiyok megfogalm azása, a teendők ismeľtetése.

n A pedagógus és a gyeľmekek nevelését közvetlenül segítő munkatársak, valamint az źita|ános
munkás-karbantartő felelőssége és egyben kötelessége felhívni a gyermekek és a tagóvoda-vezető
Íigyelmét a balesetet okozható veszélyhelyzetekre, illetve fe|adata az azonna|i elháľítás a baleset
megelőzése érdekében.

2. Balesetek esetén:

1.1. A balesetet szenvedett gyermek e||átása, orvoshoz vitele (TB kárýa másolatával) a gyermek
felügyeletét éppen ellátó óvónő feladata, miután a többi gyeľmek biztonságáról, felügyeletéről gon-
doskodott. A fenti feladatok e||źtásában a he|yszínen jelen lévő többi munkatársnak is segítséget
kel| nýjtania.

|.2. A balesetet szenvedett gyeľmek megnyugtató ellátása utźtn a szülőket és a tagóvoda-vezetót
értesíti, a baleset körülményeiről íľásos jelentést (dátum, helyszín, ok, stb.) készít.

1.3. A tagóvoda-vezeto és a munkavédelmi felelős kivizsgálja a baleset körülményeit, és a baleseti
jegyzőkönyv elkészítése után a fenntaľtó felé is eleget tesz bejelentési kötelezettségének.

1.4. A gyerekbalesetek bejelentése a vezętő felé pedagógusok számára kötelező. Az apedagógus, aki
nem jelenti a nźia történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyibäntartá-
sát és a kormányhivatalnak töľténő megküldését az igazgatő éL|ta| megbízott munkavédelmi felelős
végzi.
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I.5. Az igazgatő kötelessége lehetőséget biztosítani a sziilői szervezet szátmára a gyermekbalesetek
kivizsgálására.

l.6. Äz intézményi beszerzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetveszélyes tárgyak
elkerülésére,javításáta, és balesetveszélyes anyagok, vegyszerek,tisztítőszerek tárolására.

I.7. A pedagógusok és egyéb munkaválla|ők számźlta minden nevelési év elején tűz-, baleset., mun-
kavédelmi tájékoztatőttart azintézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízźsa
az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztatő tényét és taľtalmát dokumentálni kell. Az oktatáson
való ľészvételt a munkavállalók aláírásukka| igazo|ják.

1.8. Súlyos balesetet írásban azonna| be kell jelenteni a ľendelkezésre ál|ó adatok közlésével az ön-
kotmény zat j e gy zőj ének.

Slilyos az a gyermekbaleset amely:

. a séľiilt ha|á|źlt, illetve a baleset bekö,vetkezésétől szémitott 90 napon be|u| az oľvosi szak-
vélemény szerint a balesettel ĺisszefiiggésben életét vesztette'

o életveszé|yessérülést, egészségkáľosodást,
. súlyos csonkulást,
. a beszélőképesség elvesztéstvagy feltűnő eltorzulást, bénulást e|mezavart okoz.

\rI. FEJEZET
ł r,ÉľnsÍTMÉNYEK, És A IIELYIsÉcnx

HASZNÁLATI RENDJE

I. Az intézmény létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva íartásának ideje alatt ľendelteté-
süknek megfelelően kell haszntini.

2. Rendeltetésszeriĺ használaton a jogszabá|yoknak, a jelen szabéiyzatnak, és a házirendnek megfe-
lelő használatot kell tekinteni.

3. A gyermekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelette|baszná|hat-
ják. A gyeľmekek mozgatása egyik szobából a másikba (fejlesztő, logopédia, stb.) csak felnőtt
kíséľetében törtéhet.

4. A helyiség jelen szabá|yzattól, illetve a hĺĺzirendtől eltérő cé|ra töľténő haszná|ata az ővodaigaz-
gatő e|ozetes íľásbeli engedélye a|apján tĺjrténhet.

5. A gyeľmekek részéľe az igye|et a|att, arra kijelölt helyiség áll rendelkezésre.

6. A szülők részére az étkezés befizetés, lemondása, a gyermekfelvétel, és valamennyi hivatalos
ügyintézés az ővodaigazgatői, a tagóvoda-vezetői, illetve a gazdasági irodában történik.

7. A tá|a|ő konyhában kizárő|ag csak egészségĹigyi kiskonywel rendelkező óvodai alkalmazott tar-
tózkodhat. Ők is a megfelelő, HACCP á|ta| e|őírtruházatban.

8. Az intézményben és annak udvarán, hétvégén csak a tagóvoda-vezető engedélyével, kivételes
munka esetén tartózkodhatnak.
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9. Az önköltséges foglalkozások nevelési időn kíviil, az ővodaigazgatőltagővoda-vezeto által kije-
lölt helységekben bonyolíthatóak le. A foglalkozásttartő személy felel a csopoľtszoba, egyéb he-
lyiség hasznźůatért, ľendj ééľt, tár gy aiért.

|0. Az óvoda által szervezett, va|amint a sziilők részvételével tanott rendezvények a|ka|máva| az
intézmény helyiségeinek használati ľendjét - eseti jelleg ge| - az ővođaigazgatő źů|apítja meg.

11. A nemdohányzók védelméről sző|ő |999. évi XL[' törvényben meghatźrozott, az intézmén5łi
dohźtnyzás szabályainak végľehajtásáért felelős személy azintézmény munkavédelmi felelőse.

2. Egyéb ľendelkezések:

I. Az intézméný ľeggel a tagóvoda-vezető által kijelölt dajka, vagy technikai dolgozó nyitja, illetve
zárja a ľiasztó rendszer ki és bekapcsolásával.

2. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak az ővodaigazgató, tagóvoda-vezeto
engedélyével léphetnek be, illewe tartózkodhatnak az intézmény terĹiletén és helyiségeiben.

- Előzetes bejelentés a|1psán a vezető fogadja a szaktanźrcsadót, a szakértót, a különböző e||enórzé-
si szeľvek képviselőit (ÁNľsz, revizoľ, tanigy-igazgatási ellenőr, ÁSz, stb.;

- A gyermekek ľészéľe szervezett tinkĺiltséges tanfolyamokat vezető, kiilsős szakemberek (edző,
nyelvtanár, stb.) részére is kötelező érvényíĺ az intézmény SZMSZ-e és Házirendje. Benntartózko-
dásuk kizárő|ag csak a vezetove| e|ore egyeztetett és megbeszélt időpontra és időtaľtamra korláto-
ződik.

- A beiľatkozźs irźtnt érdeklődő, téĄékoződő sziilőket atagővoda-vezető atagintézmény alap adata-
iról, pedagógiai pľogramj árő| tájékoztathatja, de a fe|vétellel kapcsolatos további intézkedés végett
azővodaigazgatőhozirźnyitja,férőhelyhiányában.

- Amennyiben az intézménybe idegen személy |ép, az ügyeletes dajkának kötelessége megkérdez-
nie, hogy kit keres, milyen célból tartózkodik az épületben. Amennyiben valamelyik óvodáséľt
jĺitt, csak a sztilő írásos meghatalmazásáva| adható át a gyermek, még abban az esetben is,ha az
éľintett gyermek felismeľi.

- A középfokú képzésben résztvevő tanárok, diákok a számuk*ra kijelölt területęt vehętik igénybe'
számukľa aHázirend ismeľtetése és a balesetvédelmi oktatás megtartása kötelező.

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

- A ktilönbcjző munkahely iránt érdeklődőket, ügynököket, áruval héza|őkat, hirdetményeket ki-
tenni kívánó személyeket az SZMSZ-II és a vezető utasítására hivatkozva az igye|etes dajka, il-
|efue az eľľe felhata|mazott dolgozó felkérheti az óvoda elhagyásáľa.

4. A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt vagy párthozkötődő szewezet nem mÍĺkĺjdhet.

5. A szülők és egyéb külső vál|alkozók reklámtevékenysége során figye|embe kell venni az 1999.
évi LXVIII. tv.-ben megfogalmazottakat, mely szerint az ővoda teriiletén tilos a ľeklám tevékeny-
ség, kivéve, ha a reklám a gyerekeknek szől, az egészséges életmóddal, akornyezetvédelemmel,
a társada|mi, kcizéleti tevékenységgel, illewe a kulturális élettel függ össze.

6. Ügynöki tevékenysé g az ővoda egész teľiiletén nem folýatható.

X'i
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7. Címet haszná|at,lobogózási rend: Nkt. 25.$ (8) A köznevelési intézmény cimtábláján, épületé-
nek homlokzatán, továbbá az źl|am| települési önkormányzati fenntartás,ő intézmények körbé-
|yegzőjén Magyarorsz ág cimerét el kell helyezni.

Az épület bejáratáná| ki kell tíizni anemzeti lobogót. A zász|őktiszténtartása és cseréje a töľvé-
nyi rendelkezéseknek megfelelően avezető felelős - |3212000.(vII.14.) Korm. rendelet.

Az óvoda minden munkaválla|ója és az ővodźtban taľtózkodó valamennyi személy fele|ős:

o atuz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáéľt,

o a közösségi tulaj don védelméért, á||apotźnak megőrzéséért,

. az óvoda eszközeinek, táľgyainak, gépeinek rendeltetésszeríihasznát|atäért,

. az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzésééľt,

. azenergiafelhasználással való takarékoskodáséľt.

Az egyes helyiségek, létesítmények beľendezéseit, felszeľeléseit, eszközeit elvinni csak az óvoda-

igazgatő engedélyével, átvételi e|ismervény e||enében lehet.

VII. FEJEZET
RENDKÍvtiĺ-r BsnľĺÉNY,

BOMBARIADó, ľÚznranó, ncyÉn RIADó ESETEN sZÜKsEGEs TEENDoK

A ľendkívüli események megelőzése éľdekében az ővoda a|ka|mazottai mindennapi feladatukvégzé-
se során kötelesek ellenőrizni, hogy az épiiletben rendkívĺili tárgy, bombára uta|ő télrgy, szokat|an
j elenség nem tapasztalható-e.

Az ővoda valamennyi a|ka|mazottja kĺiteles az źita|a észlelt rendkívüli eseményt k<izvetlen felette-

sének jelenteni. Az ővodaigazgató dönt a szükséges intézkedésről, és a fenntaľtót értesíti.

Amennyiben az ővodaigazgatő, illetve a tagóvoda-vezető nem taľtózkodik az épĹiletben, az á|ta|a

kijelölt személy köteles haladéktalanul személyesen vagy telefonon gondoskodik a bejelentésről és a

kiiirítés megszerv ezéséľől, maj d a v ezeto éľtesítéséről.

1. Rendkívüli esemény esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:

1.1. Ha az intézmény munkavá||a|őja az épiiletben bomba elhelyezésére utaló jelet tapaszta| vagy
bomba elhelyezését bejelentő telefon iizenetet kap, vagy más rendkívtili eseméný tapaszta|, a rendkĹ
vüli eseméný azonna| bejelenti a tagóvoda-vezetőnek, távollétében az óvodaigazgatőnak' aki a beje-

lentés valóságtartalmának vizsgźiata nélkül kö'teles elrendelni a riadót.

|.2. A ľiadó elrendelése hangos kiáltással történik.

l.3. A riadót elrendęlő személy a ńadő elrendelését kĺjvetően haladéktalanul kĺjteles bejelenteni a

bombariadó, tíizriadő, egyéb ľiadó tényét az e|jélmi jogosult szervnek (pl. ľendőrség' tűzoltóság). A
ható ság megérkezés éig az épii| etb en tartózkodni til o s !

|.4. A riadó megszüntetése szóbeli közléssel történik.
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1.6. Rendkívüli esemény esetén az épu|et kiüľítését, a szĹikséges intézkedések megtételét atuztiadő
terv előírásainak megfelelően kell elvégezni.

l.7. Bombariadó esetén méľlegelés néIkü|, minden ęsetbęn azonna| értęsíteni kell a rendőrséget és
haladéktalanul meg kell kezdeni az épi|et kiĹirítését.

Mentési soľrend: - első a gyermekek mentése és biztonságos elhelyezése,

- a felnőttek mentése,

- az értékek, köziratok mentése.

2. A menekítés úwona|a, szervezése megegy€zikatílztiadóban meghatározottakkal.

3. Betörés esetén a központba érkező riasztás után a tagóvoda-vezetot, i||. az óvoda kulcsával ren-
delkező, az óvodához |egköze|ebb lakó, erre a feladatra kijelölt személyt éľtesítik. Az értesítéstől
számított 25 percen beltil a kiérkező biztonsági emberek és a rendőrség bejutását biztosítani kell.

VIII. FEJEZET
ÜľNBľnx, MEGEMI,ÉrBzÉsEK RENDJE,

A HAGYoľĺÁľyor Ápor-ÁsÁvaĺ,
KAPCSOLATOS FELADATOK

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó híľ-
nevének megőrzése, az a|ka|mazotti és gyermekközösség minden tagsának kötelessége. Az intéz-
mény helyi hagyományaikőzé tartoző ľendezvények, a közösségi élet foľmálását, a kĺiztis cselekvés
ĺjľömét szo|gá|jźlk, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletre nevelik.

I. Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megtinneplésének időpontját a
nevelési év rendjére vonatkozó éves munkaterv határozzameg,

Az éves munkatervben ki kell jelö|ni azt az óvodapedagógust, aki az évi ünnepélyek,
megem|ékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezésééľt, lebonyolításáért szakmailag
felelős (ünnepélyfelelős).

Az óvodában tartandó nemzeti ünnepek: A Pedagógiai Programnak megfe|elően.

l. Az éves munkatervben ki kell jeltilni a rendezvények idejét és azt a pedagógust, aki az évi ünne-
pélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért szak-
mailag felelős (ünnepélyfelelős).

2. Az anyák napja és az évzélró nyilvános, és azonos időpontban is szeľvezhető. Ezekľe meghívhatók
a szülők és más vendégek is.

3. A nevelőtestület és a sziilők kezdeményezésére más ünnepélyek, megemlékezések és hagyo-
mányápoló ľendezvények is nyilvánossá tehetők.

4. Egyéb rendezvények, események, a tanulmányi kirándulások, séták, mozi és szillhźn|źtogatások,
sportnapok szervezésére ugyancsak a munkaterv szerint kerül soľ.
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