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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok költségvetésének kialakítása több ütemben történik.
A tervezés a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési
rendelettervezet beterjesztése alapján kerül megállapításra az éves költségvetés, melynek
elkészítésére vonatkozó szabályokat „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.) állapítja meg.
A törvény 24. §-a alapján – a jegyző által elkészített – következő évre vonatkozó
költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
(Eddig ez a határidő: november 30-a volt, választások évében: december 15.).
A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell
alkotnia.
Az Ávr. 26. § (1) szerint a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett
bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. §
(1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.
(Áht. 13. § (1) bekezdése szerint: „Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a
Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így
különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság
csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.”)
A koncepciókészítés lényege, hogy meghatározásra kerüljön a költségvetés tervezésének a
szempontrendszere, kimutatva legyen, hogy a működési és felhalmozási jellegű kiadások
finanszírozásán felül mutatkozik-e szabad forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell számolni.
Ennek eredményét lehet összevetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések
forrásigényével.
Ebben a tervezési szakaszban kell és lehet áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai
feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítése időszakában kell számba venni a
forráslehetőségeket és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges
pénzeszközök nagyságát és ütemezését.

A költségvetési koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás.
Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb
célkitűzések meghatározása.
A koncepció összeállításához alig-alig áll rendelkezésre megbízható segédanyag. Ami
biztosnak látszik, hogy az önkormányzatokat érintő költségvetési előirányzatok folyamatosan
csökkennek, és a támogatások feltételei is szigorodnak.
A 2014. évi költségvetési koncepció a korábbi évek tervezési gyakorlatához képest, egy
rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben
fogalmazható meg.
A koncepciót a jelenleg ismert, jövőre várható feladatok, kötelezettségek figyelembevételével
állítottuk össze, mely a hatályos költségvetési rendeletünk mellékleteinek átdolgozása révén
körültekintően bemutatja a 2014. évre tervezett bevételeinket, kiadásainkat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalására és
az arról szóló határozat meghozatalára.
HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…………..) Határozata:
Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és
Intézményei 2014. évi költségvetési koncepciójának tervezetét és azt e határozat
mellékletében foglaltak alapján elfogadta, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:
a költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor elsősorban - a jogszabályi előírásoknak
megfelelően - a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani, a
kiadások minimalizálása mellett,
az önként vállalt feladatokat, közvetlen és közvetett támogatásokat úgy kell kialakítani a
feladatok ellátására szolgáló keretösszeg áttekintése mellett, hogy az e feladatokra
előirányzott összeg ne veszélyeztesse az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok
elvégzését.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
polgármester, jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

Döntés a helyi szociális ellátásokról szóló új rendelet megalkotásáról és
egyúttal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi
rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szociális tárgyú rendelete biztosítja az Önkormányzat által nyújtott
szociális ellátások igénybe vételének megismerhetőségét, mely által a helyi lakosság számára
jól követhetővé válnak az egyes ellátások igénylésének és folyósításának szabályai.
A járási rendszer 2013. január 1-jével történő bevezetésével az államigazgatási feladatok
járásokhoz történő átcsoportosítása a szociális igazgatás területét is érintette.
Az alanyi és normatív közgyógyellátással, a normatív ápolási díjjal, az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultsággal és az időskorúak járadékával kapcsolatos ügyek átkerültek
járási feladatkörbe.
A járási rendszer kialakításával kapcsolatos jogalkotási folyamat során módosult a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) is,
mely a helyi szociális rendelet hátterét képezi.
A jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a helyi rendeletünk felülvizsgálata és az olyan
szakaszok kiemelése, hatályon kívül helyezése, amelyek már nem felelnek meg a magasabb
szintű jogszabályoknak.
A jelenleg hatályos, 20/2010. (XII. 07.) számú szociális rendeletünk a megalkotása óta több
ízben is módosításra került: elsőként a 29/2010. (XII. 17.) számú rendelettel, majd a 4/2011.
(III. 18.), a 7/2011. (IV. 28.), a 13/2011. (IX. 15.), a 6/2012. (II. 15.), legutoljára pedig a
14/2012. (VII. 31.) számú rendelettel. A mostani módosítás tehát immáron a hetedik lenne,
ami indokolttá teszi, hogy egy egységes szerkezetbe foglalt, új szociális rendeletet fogadjon el
a T. Képviselő-testület.
Az új rendelettervezetbe a jelenleg hatályos rendeletből változtatás nélkül áttételre kerülnek
azon szakaszok, s az azokban meghatározott feltételek, amelyekről a Testület már korábban
döntött, s változtatást sem igényelnek. Ami változtatás esetlegesen előfordul némely szakasz
esetén, az mindössze a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt fordul elő.
Fentieknek megfelelően, elkészítettük a mellékelt rendelettervezetet, melynek kérem a
Tisztelt Képviselő-testület általi megvitatását és jóváhagyását.
A Jogi és Szociális Bizottság a 2013. március 1-jei ülésén megtárgyalta a rendelettervezetet és
egyhangúan elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.

Hatásvizsgálat
A helyi szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban
- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:
Társadalmi-gazdasági hatása: 2013. január 1-jével törvényi rendelkezés következtében
átkerült a járási rendszerhez a helyi önkormányzatoknál ellátott szociális feladatok közül az
alanyi és normatív közgyógyellátásra, az időskorúak járadékára, a normatív ápolási díjra, az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításának hatásköre, miáltal lecsökkent
az önkormányzatok által kötelezően ellátandó szociális feladatok köre.
Költségvetési hatása: a rendelettervezetben foglaltak költségvetési többletforrást nem
igényelnek.
A Képviselő-testület a szociális ellátások fedezetére az Önkormányzat költségvetésében
elkülönítette az eddig is finanszírozott ellátások költségét, úgymint az aktív korúak ellátása
(azon belül a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás), a
méltányossági közgyógyellátás, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési
segély, a köztemetés és a hulladékszállítási díj tervezett éves összegét.
Környezeti következménye: a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szakasz esetén
releváns a környezeti következmény, hiszen a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
egyéb feltételeként előírja, hogy a támogatásra jogosultnak kötelezettsége a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítása.
Egészségi következménye: a rendelettervezetben foglalt ellátások biztosítása az egészségi
állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémák megoldásában a
rászoruló személyek részére hathatós segítségnyújtás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelettervezetben foglaltak ellátása a
jelenlegi hivatali munkán felül további terhet nem ró az ügyintézőkre.
A rendelettervezet elfogadása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A rendelettervezet elfogadásával megteremtődik az önkormányzati rendeletnek a magasabb
szintű jogszabályokkal való összhangja.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A helyi szabályozás elmaradása esetén a jelenleg hatályos rendeletünk ellentétes
rendelkezéseket fog tartalmazni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben foglaltakkal, ami jogszabálysértést eredményez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…….) önkormányzati rendelete
A helyi szociális ellátásokról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (1) és (3)
bekezdéseiben, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. § (1) és (3)
bekezdéseiben, a 46. § (1) bekezdésében, a 47. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében,
a 92. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet
rendelkezéseire - a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
Értelmező rendelkezések
1. § A rendelet alkalmazásában:
(1) Kakucs Község Önkormányzata: Önkormányzat
(2) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: Képviselő-testület
(3) Kakucsi Polgármesteri Hivatal: Hivatal
(4) Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai: Segítőszolgálat
(5) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: nyugdíjminimum
(6) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: Sztv.
(7) A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet:
Kormányrendelet.
(8) E rendelet által használt fogalmak értelmezését az Sztv. 4. §-ában foglaltak alapján kell
alkalmazni.
A rendelet célja
2. § (1) E rendelet célja, hogy a Képviselő-testület – a szociális gondoskodás hatáskörébe
tartozó feladatainak eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat,
azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint az
adatkezelés szabályait.
(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható
módon mindent megtegyenek. Amennyiben pedig a támogatásra szorulók élethelyzete nekik
felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával segítsék elő
helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak szervei,
az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra
jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.
A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya a (2) – (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Kakucs község
közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre,
hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira
is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Kakucs községben bejelentett
lakcímmel rendelkezik, valamint
b) a hajléktalan személyre, amennyiben a szociális ellátás igénybevételekor nyilatkozatában
Kakucs község közigazgatási területét jelölte meg tartózkodási helyeként.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
4. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. az irányadó.
(2) E rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezései az irányadóak.
(3) E rendeletet az Sztv.-vel, a Kormányrendelettel, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni.
(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti eljárás elektronikus
úton nem folytatható le.
(5) E rendelet alapján nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a
hatályos jogszabályok szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni a Hivatalban.
(6) A kérelemnyomtatványok igényelhetők a Hivatalban (2366 Kakucs, Fő utca 20.) és
letölthetőek a www.kakucs.hu honlapról.
5. § (1) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat
igazolni.
(2) A kérelem előterjesztésekor
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagáról
kell igazolást benyújtani.

(3) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató
által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy
a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat
megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. Vállalkozó esetében az illetékes
NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó
alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú személy
nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási
igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ igazolását, hogy
álláskeresőként nyilvántartják.
(4) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a
kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban,
amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta és vélelmezhető, hogy helyzetében nem
történt a jogosultságot érintő változást. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(5) E rendeletben foglalt szociális juttatások iránti kérelem esetén a jövedelem számítására és
a jogosultság elbírálására az Sztv. 10. §-ában foglaltak az irányadók.
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozatot tesz.
(7) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban
részesülő szülőtől (gondozótól) bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani.
(8) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomása vagy
környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a becsatolt
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és családja tulajdonában álló vagyonnak a fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
6. § (1) A folyósított pénzbeli ellátás kifizetéséről a Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik
az ellátást megállapító határozatban foglaltak szerint. Ennek formája lehet: folyószámlára
történő átutalás, postai úton történő kézbesítés, intézményhez történő átutalás, házi pénztári
kifizetés.
(2) A pénzbeli ellátások folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg,
tekintettel a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester.
7. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet az Sztv. 18. §-ában előírtaknak
megfelelő tartalommal.
(2) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
Jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése
8. § (1) Az Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból

részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyeztetné.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése szempontjából súlyosan veszélyezteti a
kötelezett megélhetését a visszafizetés, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.
(3) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama
azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.
Szociális gondoskodás rendszere
9. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítését
a) pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával,
b) szociális szolgáltatások megszervezésével
valósítja meg.
(2) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokat, szolgáltatásokat:
a) aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás),
b) lakásfenntartási támogatás,
c) átmeneti segély,
d) temetési segély,
e) méltányossági közgyógyellátás,
f) hulladékszállítási díj átvállalása,
g) köztemetés,
h) étkeztetés,
i) házi segítségnyújtás,
j) családsegítés,
k) szociális információs szolgáltatás.
10. § (1) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, e rendeletben meghatározott pénzbeli és
természetbeni ellátások ügyében a Képviselő-testület a hatáskörét a szociális ügyekben eljáró
Bizottságára, a polgármesterre és a jegyzőre ruházhatja át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntés ellen
benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.

II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
Aktív korúak ellátása
(rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
11. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek
és családjuk részére nyújtott ellátás.

(2) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg az Sztv. 33. – 37/C. §aiban megállapított feltételek fennállása esetén, az ott leírtak szerint.
(3) Az aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális segélyt állapíthat meg a jegyző az
Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján annak a személynek, aki az 50. életévét betöltötte és
saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, kereső tevékenységet nem
folytat és
a)
tartós munkanélküli, vagy
b)
legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedett, azonban rokkantsági vagy
rehabilitációs ellátás iránti kérelme határozattal elutasításra került.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyona nincs.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tartós munkanélkülinek minősül az, aki a
kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év
időtartamig együttműködött
(6) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott egészségkárosodás mértékének igazolását a
Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal, az ellátás igénylésének elutasításáról szóló
rendelkezést az illetékes Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott
dokumentumokkal kell igazolni.
(7) Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosultak az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre kötelesek a
Hivatallal, az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével - az Sztv. 37. § (1) bekezdés b) –
d) pontjában meghatározott (rendszeres szociális segélyben részesülő) személyek továbbá a
Segítőszolgálattal is - az illetékes szervek által meghatározott módon.
(8) Az Sztv. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott személyek együttműködési
kötelezettségük teljesítése érdekében – jelen rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal együttműködési megállapodást kötnek a Segítőszolgálattal az Sztv. 37/A. § (1) – (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Lakásfenntartási támogatás
12. § (1) Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző az Sztv. 38. § (1) - (8)
bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, figyelemmel arra, hogy a
lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltétele továbbá a kérelmező, vagy a
jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlan rendezettségének biztosítása az alábbiak
figyelembevételével:
a) a lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán
tartása,
b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítása,
c) az ingatlan előtti járda és a járdától az úttestig húzódó terület gondozása, tisztán tartása,
szemét- és gyommentesítése,

d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvar és kert rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítése,
e) az ingatlan udvarán hulladékgyűjtő edény elhelyezése és rendeltetésszerű használatának
biztosítása,
f) amennyiben a lakásban nincs illemhely kialakítva, a jogosult köteles az udvaron azt
kialakítani és megfelelően rendben tartani.
(3) A jegyző helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 5
napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek
teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesíti, a jegyző az
Sztv. 38. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
Átmeneti segély
13. § (1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő, szociálisan rászorult személyek részére.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben elsősorban azt a személyt vagy családot lehet részesíteni, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén a
nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.
(4) Az egyszeri átmeneti segély összege 2.000 Ft-nál kevesebb nem lehet, és minden kérelem
megítélése egyedi.
(5) Ugyanaz a személy, vagy család egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal részesülhet
átmeneti segélyben.
(6) Az átmeneti segély iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben a család, illetve az
egyedülálló személy:
a) aktív korúak ellátásában,
b) ápolási díjban,
c) lakásfenntartási támogatásban,
d) időskorúak járadékában,
e) közmunkán munkabérben
részesül,
f) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,
g) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl.
(7) A Képviselő-testület átmeneti segélyként, pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában nyújtható - támogatást állapíthat meg.

(8) A polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére (különösen elemi kár, baleset,
betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali segítségre van szüksége a rendkívüli
esetre tekintettel.
Temetési segély
14. § (1) A polgármester az Sztv. 46. §-a alapján temetési segélyt állapíthat meg a
hozzátartozónak.
(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani a Hivatal szociális ügyintézőjénél.
(3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő,
vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a
kérelmező és családja jövedelemigazolását, továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.
A számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére - fénymásolást követően vissza kell szolgáltatni.
(4) A temetési segély összege a mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
10-100%-a. A helyben szokásos temetkezés legalacsonyabb költsége: 80.000 Ft.
(5) A temetési segély összege legalább:
a) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum összegét: 16.000 Ft,
b) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 100 és 200%-a között van: 12.000 Ft,
c) amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 200%-át, de nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át: 8.000 Ft,
(6) A megállapított segély összegét, illetve a határozat számát az ügyintéző a számlákra
rávezeti.
(7) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum
300%-át,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
Méltányossági közgyógyellátás
15. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás az Sztv. 49. – 53. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.
(2) A jegyző az Sztv. 50. § (3) bekezdésében meghatározott méltányossági közgyógyellátási
igazolványra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult és
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át,
egyedülálló esetén 200%-át és gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja a nyugdíjminimum
20%-át.
Hulladékszállítási díj átvállalása

16. § (1) A Képviselő-testület a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre
- támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának
megfizetéséhez.
(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:
a) a 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,
amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,
b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70.
életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai,
haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,
c) az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének
betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és
egyedüli, kizárólagos használói,
d) a 65. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,
amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója.
(3) Az ellátás összege:
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 100%-a,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 75%-a,
c) a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben a hulladékszállítási díj 50%-a.
(4) A kérelmek elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(5) A Képviselő-testület szociális ügyekben eljáró Bizottsága egyéb esetekben - eseti elbírálás
alapján - a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével adhat
díjfizetési kedvezményt.
(6) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos,
akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem
tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek
fennállásáról.

Köztemetés
17. § Az Sztv. 48. §-ában megfogalmazott feltételek fennállása esetén Kakucs közigazgatási
területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a polgármester gondoskodik.
Egyéb természetbeni ellátások
18. § (1) A pénzbeli ellátások a következő természetbeni ellátási formákban is nyújthatóak:
a) élelmiszer kifizetése,
b) tankönyv kifizetése,
c) tüzelő kifizetése, biztosítása,
d) közüzemi díjak átvállalása, kifizetése,
e) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

(2) A természetben nyújtott ellátás konkrét formájáról, módjáról a Képviselő-testület szociális
ügyekben eljáró Bizottsága dönt.

III. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Szociális szolgáltatások
19. § (1) Az Önkormányzat a szociális szolgáltatások közül az alábbiakat láttatja el a
Segítőszolgálattal:
a) az Sztv. 62. §-ában meghatározott: étkeztetést,
b) az Sztv. 63. §-ában meghatározott: házi segítségnyújtást,
c) az Sztv. 64. §-ában meghatározott: családsegítést.
(2) A szociális szolgáltatások iránti igényt a rászoruló, a házi szociális gondozó, illetve bárki,
akinek a rászorultság tudomására jut, jelezheti a Hivatalban, vagy a Segítőszolgálatnál azzal,
hogy ezen ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik.
(3) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a Segítőszolgálat vezetőjéhez kell
benyújtani.
(4) Az étkeztetésre való jogosultságot és a díj mértékét a Segítőszolgálat állapítja meg és a
házi szociális gondozó bevonásával kétévente felülvizsgálja.
(5) Az étkeztetést a Segítőszolgálat elsődlegesen az Önkormányzat konyhájáról biztosítja
házhozszállítással.
(6) A házi segítségnyújtás engedélyezéséről a házi szociális gondozó által elvégzett
környezettanulmány, valamint a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolás és
javaslat alapján a Segítőszolgálat dönt.
(7) A házi segítségnyújtás és családsegítő-szolgálat igénybevétele térítésmentes.
(8) A szociális szolgáltatások részletes szabályait Dabas Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Segítőszolgálatnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési
díjáról rendelkező mindenkor hatályos önkormányzati rendelete szabályozza.
Szociális információs szolgáltatás
20. § (1) Az Önkormányzat szociális információs szolgáltatást nyújt a rászorultak részére a
szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról.
(2) A szociális információs szolgáltatást az Önkormányzat a Hivatal illetékes ügyintézője és a
jegyző útján biztosítja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek írásbeli, vagy szóbeli kérelem
alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni:

a) az Sztv.-ben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal,
valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban
aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,
ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük
módjáról;
b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási
ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint
a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban
ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
elérhetőségéről,
bb) az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról.
(4) A szociális információs szolgáltatás térítésmentes.
IV. FEJEZET
Szociálpolitikai kerekasztal
21. § (1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a
szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
1. a polgármester,
2. a jegyző,
3. a szociális ügyintéző,
4. a háziorvos,
5. a házi gyermekorvos,
6. a védőnő,
7. a szociális ügyekben eljáró Bizottság elnöke,
8. a Kakucsi Általános Iskola igazgatója,
9. a Kökörcsin Óvoda vezetője,
10. a gyermekjóléti szolgálat képviselője.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente 1 alkalommal tart ülést, melynek
előkészítése és lebonyolítása a szociális ügyekben eljáró Bizottság feladata.
Hatályba léptető és záró rendelkezések
22. § (1) A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az az
ügyfélre kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 20/2010. (XII.
07.) önkormányzati rendelete és az azt módosító későbbi rendeletek.
(3) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
A helyi szociális ellátásokról szóló
…/2013. (…….)önkormányzati rendelete
1. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
beilleszkedést elősegítő programban való részvételről
1. A megállapodást kötötték:
Egyrészről: az Sztv. 37. § (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott, rendszeres szociális
segélyben részesülő, családsegítő szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, akinek:
neve: …………………………………………………………………………………………..
születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….
anyja neve: ……………………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
telefonszáma: …………………………………………………………………………………
Másrészről: a dabasi székhelyű Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai (a
továbbiakban: Segítőszolgálat) részéről:
……………………………………………………………………………… családgondozó.
Az ügyfél részére megállapított rendszeres szociális segély folyósításának kezdete:
20.…. év …………..………hó ……...
2. A ügyfél kötelezettségei:
A Segítőszolgálattal közösen kidolgozott program teljesítése:
a) A Segítőszolgálat kakucsi családgondozójával folyamatosan együttműködik.
b) Az együttműködés időpontjait – az Önkormányzat javaslatának figyelembevételével - a
családgondozó határozza meg és értesíti róla az ügyfelet.
c) A vállalt feladatok teljesítése.
d) A közösen megbeszélt időpontok betartása.
e) A családi körülményekben, személyi adatokban történő hivatalos változásról,
munkaviszony létesítéséről 8 napon belül tájékoztatja családsegítőjét.
f) Adott problémája megoldásához szükséges intézményekkel való kapcsolattartás.
g) Ha együttműködése kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okáról
haladéktalanul, amennyiben ez önhibáján kívül nem lehetséges, az akadály elhárulását
követő 3 munkanapon belül személyesen, írásban, vagy telefonon hitelt érdemlő módon
köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az együttműködés megszegése a rendszeres szociális
segély folyósításának megszüntetését eredményezi.

Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az együttműködéshez szükséges személyes adatait az
1/2000. SZCSM rendelet alapján rögzítsék és az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával kezeljék.
3. A Segítőszolgálat családgondozója által vállalt feladatok:
a) Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
b) Szociális, életvezetési tanácsadást nyújt.
c) Segítséget nyújt az ügyfél számára ügyei vitelében.
d) Lehetőség és igény szerint természetbeni juttatásokat közvetít.
e) Rendszeres kapcsolatot tart az ügyféllel ügyfélfogadási időben.
f) Egyéni, vagy csoportos terápiát biztosít az ügyfél képességeinek megtartásához.
g) Az együttműködés megszegése esetén jelzési kötelezettség teljesítése Kakucs község
jegyzője felé.
Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti megállapodás tartalmával egyetértünk, az abban
foglaltakat betartjuk, illetve közös egyeztetés alapján módosítjuk a vállalt feladatokat.
Dátum: 20……… ……………………
……………………………………….
ügyfél

……………………………………………
családgondozó

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

Döntés a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló új rendelet
megalkotásáról és egyúttal a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
helyi rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A járási rendszer 2013. január 1-jével történő bevezetésével az államigazgatási feladatok
járásokhoz történő átcsoportosítása a gyámügyi igazgatás területét is érintette, miáltal
módosításra került a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény is, amely a hatályos rendeletünk jogi alapját képezi.
A jogszabályváltozás miatt szükségessé vált Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2010. (II. 16.) számú rendeletének
(a továbbiakban: gyermekvédelmi rendelet) felülvizsgálata és az olyan szakaszok kiemelése,
hatályon kívül helyezése, amelyek már nem felelnek meg a magasabb szintű jogszabályoknak.
A helyi rendelet könnyebb áttekinthetősége érdekében javasoljuk a jelenlegi rendelet hatályon
kívül helyezését és helyette egy új rendelet megalkotását.
Az új rendelettervezetbe a jelenleg hatályos rendeletből változtatás nélkül áttételre kerültek
azon szakaszok, s az azokban meghatározott feltételek, amelyekről a Testület már korábban
döntött, s változtatást sem igényelnek. A változtatásokat a magasabb szintű jogszabályok
indokolják.
A rendelettervezet megalkotásakor figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Jat.) azon előírását, miszerint „a jogszabályban nem ismételhető
meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes”.
A rendelet formai tagolása a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
(a továbbiakban: Jszr.) által előírtaknak megfelelően történt meg, így azt fejezetekre,
alcímekre, szakaszokra, bekezdésekre, pontokra és alpontokra osztottuk.
Fentieknek megfelelően, elkészítettük a mellékelt rendelettervezetet, melynek kérjük a
Tisztelt Képviselő-testület általi megvitatását és jóváhagyását.
A Jogi és Szociális Bizottság a 2013. március 1-jei ülésén megtárgyalta a rendelettervezetet és
egyhangúan elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.

Hatásvizsgálat
A gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban
- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:
Társadalmi hatása: a lakosság számára a rendelettervezetben foglaltaknak kedvezőtlen
hatása nincs, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnál 2013. január 1-jével maradó feladatok
változatlan színvonalon kerülnek ellátásra.
Gazdasági-költségvetési hatása: a rendelettervezetben foglaltak költségvetési többletforrást
nem igényelnek.
A Képviselő-testület a szociális ellátások fedezetére az Önkormányzat költségvetésében
elkülönítette az eddig is finanszírozott ellátások költségét..
Környezeti, egészségi következményei:
Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelettervezetben foglaltak ellátása a
jelenlegi hivatali munkán felül további terhet nem ró az ügyintézőkre.
A rendelettervezet elfogadása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A rendelettervezet elfogadásával megteremtődik az önkormányzati rendeletnek a magasabb
szintű jogszabályokkal való összhangja.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A helyi szabályozás elmaradása esetén a jelenleg hatályos rendeletünk ellentétes
rendelkezéseket fog tartalmazni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben foglaltakkal, ami jogszabálysértést eredményez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2013. (……..) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (1) és (2) bekezdéseiben, 21. § (1) bekezdésében, 29. § (2) és (3)
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára
meghatározott, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a
feltételrendszert, az eljárási szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások biztosítását szabályozza a helyi sajátosságok figyelembevételével.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-a által meghatározott azon személyekre, akik
Kakucs község közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak.
Eljárási szabályok
3. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Kakucsi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben, az arra rendszeresített nyomtatványon lehet
benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családtagjai jövedelem- és vagyoni
viszonyairól szóló igazolást, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói,
hallgatói jogviszony fennállásáról.
(3) A kérelem előterjesztésekor
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagáról
kell igazolást benyújtani.
(4) A jövedelem valódiságát igazoló iratok különösen a következők lehetnek: a munkáltató
által kiadott kereseti igazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat, vagy
a kifizetésről szóló igazoló szelvény (pl.: nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat
megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, stb. Vállalkozó esetében az illetékes

NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó
alapjáról. Amennyiben a kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő nagykorú személy
nem rendelkezik jövedelemmel, - kivéve, ha nappali tagozatos tanuló és ezt iskolalátogatási
igazolással igazolja - úgy köteles kérelméhez csatolni a munkaügyi központ igazolását, hogy
álláskeresőként nyilvántartják.
(5) Mellőzni lehet a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a
kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban,
amelyhez a jövedelmi és vagyoni helyzetét igazolta és vélelmezhető, hogy helyzetében nem
történt a jogosultságot érintő változást. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(6) A benyújtott igazolásban közölt jövedelem valódiságáról a kérelmező büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozatot tesz.
(7) A jövedelem, a vagyon és a rendszeres pénzellátás meghatározását a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak
tartalmazzák.
(8) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását - a támogatást kérelmezőn kívül nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet is kezdeményezheti.
II. Fejezet
Pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjólési
alapellátások
4. § Kakucs Község Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) a pénzbeli és természetbeni ellátások közül:
aa) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
ab) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást,
ac) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt,
ab) az óvodáztatási támogatást,
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül:
ba) a gyermekjóléti szolgáltatást.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5. § (1) A szociális ügyekben eljáró Bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a
támogatásban részesített családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum)
másfélszeresét.
(2) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben az
(1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni.
(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós
betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett 50%-os mértékű
jövedelemcsökkenés, az elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás, a szociális

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, vagy
iskoláztatás miatti rendkívüli kiadás.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege 2.000 Ft-nál kevesebb és a
nyugdíjminimum összegénél magasabb nem lehet.
(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb
négy alkalommal adható.
(6) A szociális ügyekben eljáró Bizottság döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az
általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj,
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének
átvállalása.
(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegéről és formájáról határozatban kell
rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
(8) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelem elutasítható, amennyiben
a család, illetve az egyedülálló személy:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
b) aktív korúak ellátásában,
c) ápolási díjban,
d) lakásfenntartási támogatásban,
e) időskorúak járadékában,
f) közmunkán munkabérben
részesül, vagy
g) a kérelemhez nem csatolja a csak általa személyesen beszerezhető mellékleteket,
h) nyilatkozatában valótlan adatokat közöl.
(9) A pénzbeli ellátás folyósítása utólag, legkésőbb minden hónap 5. napjáig történik meg.
Rendkívüli élethelyzetben az ellátás kifizetését azonnal elrendelheti a polgármester.
(10) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került azon személyek vagy családok részére
(különösen elemi kár, baleset, betegség, gyógyszerkiváltás esetén), akiknek azonnali
segítségre van szüksége a rendkívüli esetre tekintettel.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
6. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a jegyző állapítja meg Gyvt. 20/B. §-ában
meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló
eljárás részletes szabályait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 68/A. – 68/E. §-ai
tartalmazzák.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

7. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző állapítja meg Gyvt. 19. - 20/A.
§-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló
eljárás részletes szabályait a Gyer. 65. - 68. §-ai tartalmazzák.
Óvodáztatási támogatás
8. § (1) Az óvodáztatási támogatást a jegyző állapítja meg a Gyvt. 20/C. §, valamint a Gyvt.
160/A. §-aiban meghatározottak alapján.
(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás részletes
szabályait a Gyer. 68/F. – 68/L. §-ai tartalmazzák.
Gyermekjóléti szolgáltatás
9. § (1) Kakucs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Társult
Önkormányzatok ”Együtt” Segítőszolgálatai (a továbbiakban: Segítőszolgálat) fenntartásában
működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja, a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal épületében.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39. - 40. §-ai
határozzák meg.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módjáról a Gyvt. 31. - 32. §-ai
rendelkeznek.
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
(5) Az ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 5/2010. (II. 16.), és az azt módosító 5/2011. (III. 18.) önkormányzati
rendelet.
(3) E rendelet rendelkezéseit – amennyiben az a kérelmező számára hátrányos helyzetet nem
teremt – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt.-ben és a Gyer.-ben foglaltakat kell
alkalmazni.
(5) Jelen rendeletnek – a helyben szokásos módon, a Hivatal folyosóján lévő hirdetőtábláján
és a www.kakucs.hu honlapon történő – kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szalay István sk.
polgármester

Farkasné Szabó Mária sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére

Tárgy:

Kormányhivatali engedélyhez kötött hitelfelvételhez
szükséges kitekintő határozat elfogadása

Előterjesztő:
Az előterjesztést készítette:

Szalay István polgármester
Benkovics Edina gazdasági vezető

Szavazás módja:

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető
hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából megalkotta az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt és annak végrehajtására a 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletet.
Az Áht. 29. §. (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja
meg a stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét.
A 2013. évi költségvetési rendeletünkben 22.560 ezer Ft hosszúlejáratú, éven túli, beruházási
célú hitel felvételét terveztük a pályázati támogatással megvalósuló beruházásaink önerejére.
A jogszabályok előírják, hogy a beruházási célú hitelek felvételéhez kormányhivatali
engedély szükséges. A hitelek felvételéhez készíteni kell egy költségvetési kitekintő
határozatot, melyben 3 év tervezett adatait szükséges megadni.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési kitekintő határozatot az alábbiak
szerint elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (………...) Határozata:
A költségvetési évet követő három évre szóló pénzügyi kitekintő táblázat elfogadásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az
önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló pénzügyi
kitekintő táblázatot a következő tartalommal fogadja el:
Ezer Ft
Bevételek
Helyi adóból származó bevételek
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből,
hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Adott évi saját bevétel 50%-a
Hitel felvétele – hosszúlejáratú beruházási
Kötvény kibocsátása
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke
Tárgyévi fizetési kötelezettség:
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

2013
66 991

2014
66 991

2015
66 991

2016
66 991

8 564
0

8 564
0

8 564
0

8 564
0

90 898
1 100
0
167 553
83 777
22 560
0
22 560

10 307
1 100
0
86 962
43 431
0
0
0

10 307
1 100
0
86 962
43 431
0
0
0

10 307
1 100
0
86 962
43 431
0
0
0

800

2 000

4 600

23 000

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

Döntés a helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek
2013. évi pénzügyi támogatásáról a Társadalmi és Kulturális
Bizottság javaslatának figyelembevételével

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek által önkormányzati támogatás
elnyerésére 2012-ben 14, míg 2013-ban 16 pályázat érkezett. A benyújtott kérelmek
fénymásolatát a Társadalmi és Kulturális Bizottság 2013. március 11-én megtartott ülésére
megküldtük Önöknek.
A támogatás összegére mindkét évben 1.355.000,-Ft volt betervezve a költségvetésben, míg a
szervezetek által 2013-ban összesen igényelt összeg: 3.344.000,-Ft.
A beérkezett pályázatok a kiírási feltételeknek megfeleltek.
A Társadalmi és Kulturális Bizottság a 4/2013. (03. 11.) számú határozata alapján az alábbiak
szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a kakucsi önszerveződő közösségek,
civil szervezetek 2013. évi támogatását:

Szervezet, csoport

2012-ben
kapott
összeg

2013-ra
igényelt
összeg

Bizottság
javaslata
Testület felé

1 "A32"-es Postagalamb Sportegyesület

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

2 Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület

200 000 Ft

400 000 Ft

200 000 Ft

3 Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub

125 000 Ft

230 000 Ft

4 Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület

200 000 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft

230 000 Ft

100 000 Ft

5 Kakucsi Fiatalok Kakucsért
6 Kakucsi Gyerekek Országjáró Köre

50 000 Ft

250 000 Ft

50 000 Ft

7 Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzat

50 000 Ft

100 000 Ft

50 000 Ft

8 Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes

100 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

9 Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kakucsi Roma Testvérek Hagyományőrző
10 Együttes

100 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft

20 000 Ft

450 000 Ft

100 000 Ft

224 000 Ft

75 000 Ft

11 Kálvin Zenekar
12 KSE - Asztalitenisz Szakosztály

75 000 Ft

13 Mazsorett Csoport

95 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

14 Pest Megyei Roma Szervezet

50 000 Ft

100 000 Ft

50 000 Ft

15 Vasas Kihelyezett Birkózó Szakosztály
Kakucsi Galamb- és Kisállattenyésztők
16 Egyesülete

50 000 Ft

100 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

100 000 Ft

70 000 Ft

Kakucsi Csernák Zoltán festménykiállítása
Igényelt összeg:
Költségvetésben elkülönített összeg:

100 000 Ft
3 344 000 Ft
1 355 000 Ft

3 344 000 Ft

1 355 000 Ft

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
125.000,-Ft támogatásban részesüljön, mely összeg a Polgármester Úr rendkívüli
kötelezettségvállalási keretéből kerüljön kifizetésre, az Önkormányzat nevére kiállított számla
ellenében.
Kérjük a javaslatok megvitatását és a tárgyban a döntés meghozatalát.

A / Határozati javaslat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (……..) Határozata:
A … pénzügyi támogatásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek, civil
szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a
…………………………….
pályázati kérelmét elfogadva,
……. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2013. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. évben benyújtott pályázatában
feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

B / Határozati javaslat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (……..) Határozata:
A Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub pénzügyi támogatásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek, civil
szervezetek pénzügyi támogatására általa kiírt pályázat alapján a
Halvány Őszirózsa Nyugdíjasklub
pályázati kérelmét elfogadva,
125.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önszerveződő közösséget
a 2013. évre vonatkozóan.
Az Önkormányzat a fenti összeggel a szervezet 2013. évben benyújtott pályázatában
feltüntetett célokkal kapcsolatos költségeihez járul hozzá.
A Testület felkéri a támogatott Közösséget, hogy a támogatás átvételét követően a helyi
önszerveződő közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eljárni.
A Testület egyúttal dönt arról, hogy a Nyugdíjasklub támogatása nem a civil szervezetek
pénzügyi támogatására elkülönített 2013. évi költségvetési keretből kerül kifizetésre, hanem –
a Polgármester Úr egyetértésével – a Polgármester rendkívüli kötelezettségvállalási keretéből
az általános tartalék terhére, az Önkormányzat nevére kiállított számla ellenében.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

A 2012. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés elfogadása

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési feladatokat a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató
és Tanácsadó Kft. látta el, s küldte meg Önkormányzatunk részére a mellékelt határozati
javaslatban foglaltak alapján az éves összefoglaló jelentését.
A jelentés III. pontja rögzíti, hogy „az elvégzett vizsgálat során intézkedést igénylő javaslatot
nem tett a belső ellenőrzés, így nem merült fel intézkedési terv készítési kötelezettség” – tehát
- feladatok utólagos elvégzésére - intézkedési tervet nem kell készítenünk.
Kérem a belső ellenőri jelentés elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
Az Önkormányzatra vonatkozó 2012. évre szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzatra vonatkozó,
2012. évre szóló belső ellenőri jelentést és a benne foglalt intézkedési tervet az alábbiak
szerint:
„KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVRE VONATKOZÓ
BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással és az önkormányzattal szerződéses
kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el
2012. évben a belső ellenőri feladatokat.
2012. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására,
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya

Cél

Módszer

Típus
(szabályszerűségi,
pénzügyi stb.)

Pénzügyiszámviteli
szabályzatok

Annak megállapítása, hogy
az önkormányzat és
intézményei pénzügyiszámviteli szabályzatai a
törvényi és a helyi
sajátosságok
figyelembevételével
készültek-e, jogszabályi
változásoknak megfelelő
aktualizálások
megtörténtek-e

Szabályzatok
tartalmának
tételes
ellenőrzése

Szabályszerűség
i ellenőrzés

Megjegyzés
(terv
szerinti
vagy soron
kívüli vagy
terven
felüli)

Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása
Soron kívüli ellenőrzésre 2012. évben nem került sor.
A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti
tervet kell figyelembe venni)
A 2012. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató
maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések
időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az
esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.
Elmaradt ellenőrzések
Tárgy
-

Cél
-

Típus (szabályszerűségi,
pénzügyi stb.)

Módszer
-

-

2012. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Ellenőrzés tárgya
-

Ellenőrzés során tett
megállapítás(ok)
-

Esettípus

Státusz

-

-

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került
sor.
I/2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
[Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési
tapasztalatai

megállapítások

ellenőrzöttel

történő

megvitatásának

eljárásai,

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit tartalmazó 2012. évi ellenőrzési
jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve
nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el.
Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A
vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges
észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
Kapacitás-ellátottság bemutatása
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással és az önkormányzattal szerződéses
kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el
2012. évben a belső ellenőri feladatokat.
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat
szempontjából egyaránt.
A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok
az állások betöltésénél
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2012. évben külső erőforrás bevonásával
valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.
A belső ellenőrök képzései
A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken,

illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt e-learninges ÁPBE
képzésen.
Belső ellenőrök regisztrációja
A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24.
§ követelményeinek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)
bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. §ában meghatározott feltételeknek.
I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése
A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan
független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos
tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve
következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az
ellenőrzések során megvalósult.
I/2/c)

Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]
Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
A
belső
ellenőrök
az
ellenőrzés
során
valamennyi
szükséges
dokumentációhoz/ellenőrzötthez hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban
megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat az önkormányzat
maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges
információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
I/2/e)

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár)
biztosítottak voltak.

I/2/f)

Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő
vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.
A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és
gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények
A 2012. év után is fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben
foglaltak megvalósításának kontrollját.
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség
biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint
az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a
hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.
A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű
a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.
A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények
megvalósításának helyzete
A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési,
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.
A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

I/3

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi
működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben
igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.
II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1.

A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba) alpont]
Az elvégzett vizsgálat során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés.

II/2.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb) alpont]

1. Kontrollkörnyezet
A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai
értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és
stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint
teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének
minőségét.
A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi
viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.
2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított
célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és
kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a
válaszlépések megtételére.
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani
a működtetés dokumentálására.
3. Kontrolltevékenységek
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység
során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden
szintjén és minden működési területén megjelennek.
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:
a)
Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
b)
Kijelölések
c)
Jóváhagyások
d)
Jogosultságok
e)
Igazolások
f)
Egyeztetések
g)
Működési tevékenység áttekintése
h)
Eszközök védelme
i)
Hozzáférési jogosultságok
j)
Feladatkörök szétválasztása
k)
Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések
4. Információ és kommunikáció
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé
történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és
ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez,
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi
működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
III.

Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az elvégzett vizsgálat során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés,
így nem merült fel intézkedési terv készítési kötelezettség.
A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedésekről, amelyek magas kockázatot
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából
Ezen alpont nem értelmezhető, mivel nem volt intézkedési terv készítési kötelezettség.
Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai
Ezen alpont nem értelmezhető, mivel nem volt intézkedési terv készítési
kötelezettség.”
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Szavazás módja:

Döntés a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
Szalay István polgármester
egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4)
bekezdése szerint a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső
ellenőrzés működtetéséről.
A Képviselő-testület az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét a 143/2012. számú
határozatával a 2012. október 29-ei ülésén fogadta el az alábbiak szerint:
Kakucs község Önkormányzata
2013. évi ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám

Ellenőrzött
szerv,
szervezeti
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Jelentés:
2013.
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30.
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Kakucs Község Önkormányzata a 2012. év végéig a belső ellenőri feladatokat az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulással közösen láttatta el, melynek költségét a Társulás a
lehívott állami normatívából fedezte.
Az ez évi költségvetési törvény viszont nem teremt központi forrást a belső ellenőrzések
finanszírozására, miáltal az önkormányzatoknak a költségvetésükben fedezetet kell
biztosítaniuk az ellenőrzés elvégeztetésére.
Hivatalunk a belső ellenőrzés lefolytatása ügyében megkereste az Önkormányzatunknál a
belső ellenőri feladatokat hosszú évek óta magas színvonalon ellátó, dabasi székhelyű Vincent
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t, hogy a 2013. évi ellenőrzési tervünkre
vonatkozóan küldjék meg árajánlatukat.
A cég ügyvezetője megkeresésünkre az alábbi ajánlatot küldte meg:
„Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására 2013. évre
vonatkozóan:
1. Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a közalkalmazottak, köztisztviselők
besorolásának (kb. 25 fő) ellenőrzése.
A jelzett feladatot az ellenőrizendő létszám függvényében a következő munkadíjért tudjuk
vállalni:
21-30 fő besorolásának ellenőrzése: 225.000,-Ft + ÁFA”
(Az ellenőrzési tervben szereplő 25 fő a Hivatal köztisztviselőit, az Óvoda, a Könyvtár, a
Konyha és az Egészségügy közalkalmazottait takarja.)

HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
Belső ellenőrzési feladatok ellátására vállalkozás megbízása
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Vincent Auditor Számviteli
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (2373 Dabas Tavasz u. 3.) a 2013. évre vonatkozó belső
ellenőrzési feladatok ellátásával, az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervében foglaltak
figyelembevételével.
A Képviselő-testület a tevékenység elvégzésének költségeire az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében 225.000,-Ft + ÁFA összeget különít el az általános tartalék terhére.
A Testület egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a tárgyban a Kft.-vel kötendő
szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

Döntés Újpest Önkormányzata által - a köznevelési intézményükbe járó
kakucsi tanuló után - igényelt működtetési hozzájárulással kapcsolatban

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A mellékelt megkeresés alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (3) bekezdésére hivatkozva, az
általuk működtetett intézménybe járó, újpesti állandó lakcímmel nem rendelkező tanulók
lakóhelye szerinti önkormányzattól működési hozzájárulást igényelnek.
Tájékoztatásuk szerint a Bródy Imre Gimnáziumukba egy kakucsi tanuló jár, aki jelenleg 11.es.
Az egy tanuló után kiszámított éves működési költségük 199.724,-Ft, míg a 2013. február –
augusztus hónapokra vonatkozóan egy főre 159.779,-Ft-ot számoltak.
A törvény 76. § (3) bekezdése szerint: „A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete
állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. Az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állami
intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az
intézményvezető javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a
működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket,
továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett
intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez
hozzájárulást igényelhet.”
A jogszabály tehát nem teszi kötelezővé az igénylést, de szankciót sem fűz ahhoz a
következményhez, ha az igényléssel megkeresett önkormányzat azt csak részben, vagy
egyáltalán nem teljesíti.
Amennyiben más települések is - ahova akár általános, akár középiskolás kakucsi tanulók
járnak - hasonló igényt fognak benyújtani Önkormányzatunk felé, cca. évi 100 gyermeket, és
gyermekenként cca. 200.000,-Ft-ot figyelembe véve, a kifizetnivalóink elérhetik az évi
20.000.000,-Ft-ot. – Kérdés, hogy miből fizetjük ki ezt a hatalmas összeget, továbbá milyen
jogi következménye lesz annak, ha az Önkormányzat nem köt szerződést a működési
hozzájárulást igénylő önkormányzatokkal?, mert mint már említettem, a köznevelési törvény
(sem más jogszabály) nem tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint az igény elutasítása
bárminemű jogkövetkezménnyel járhatna.
Mindenesetre két határozati javaslatot terjesztünk a Képviselő-testület elé, az egyik pozitív
választ tartalmaz Újpest megkeresésére, a másik negatívat.
Kérjük a Testület tagjait, hogy a tárgyban hozzák meg döntésüket.

1. Határozati javaslat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (………...) Határozata:
Döntés az Újpesti Önkormányzat intézményi működéséhez történő
hozzájárulás iránti kérelem ügyében
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Budapest
Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának azon kérését, mely szerint a Bródy Imre
Gimnáziumban tanuló, kakucsi lakcímmel rendelkező 1 fő diák vonatkozásában 199.724,- Ft
működtetési hozzájárulás megfizetését igényli Kakucs Község Önkormányzatától.
A jelzett összeget a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a …….
terhére elkülöníti és felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy Újpest Önkormányzatával a
tárgyban kötendő megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

2. Határozati javaslat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (………...) Határozata:
Döntés az Újpesti Önkormányzat intézményi működéséhez történő
hozzájárulás iránti kérelem ügyében
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Budapest Főváros IV.
kerület, Újpest Önkormányzatának azon kérését, mely szerint a Bródy Imre Gimnáziumban
tanuló, kakucsi lakcímmel rendelkező 1 fő diák vonatkozásában 199.724,- Ft/év működtetési
hozzájárulás megfizetését igényli, azonban figyelemmel az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésére és likviditási helyzetére, azt megfizetni nem tudja, így nem ad felhatalmazást
a Polgármester Úrnak Újpest Önkormányzatával a tárgyban kötendő megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évre vonatkozó
költségelemzésének elfogadása és döntés az Alapítvány 2013. évi
támogatásáról

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten csatolom a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi
költségelemzését, amely tartalmazza a 2013. évi beruházásokat, valamint a révfülöpi táborban
elvégzendő feladatok költségeit.
Szintén csatolom a 2013. évi támogatási szerződés tervezetét, melyben Kakucs községre
vonatkoztatva 166.209.-Ft költség, mint támogatási összeg szerepel, amit az Önkormányzat
2013. évi költségvetésébe be kell építeni abban az esetben, ha a Testület hozzájárul a
támogatási szerződés megkötéséhez.
Kérem a mellékletekben foglaltak megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dabas és Környéke
Üdülőtábor Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés tartalmát és felhatalmazza Szalay
István polgármester Urat annak – Önkormányzat nevében történő – megkötésére.
A Testület a támogatási szerződésben szereplő 166.290,-Ft-ot a 2013. évi költségvetésben
elkülöníti az általános tartalék terhére, és egyúttal felkéri a Hivatal Pénzügyi Ügyintézőjét,
hogy az összeget ezen Határozat elfogadását követő 8 napon belül utalja át az Alapítvány
10103829-03671838-00000002. számú számlájára.
Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Felelős: polgármester, pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

A 2012. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló statisztikai
összegezés elfogadása

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves
statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése a
következőket írja elő: „36. § (1) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben
meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési
Hatóságnak.”
Az előzőekben ismertetett törvényi előírásnak és a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak
megfelelően elkészült a 2012. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves – nemleges - statisztikai
összegzés, melyet jelen előterjesztésemhez mellékelek.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
A 2012. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezés elfogadásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi közbeszerzéseinek éves
statisztikai összegzését a határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az éves statisztikai
összegzésnek a Közbeszerzési Hatósághoz történő megküldéséről, valamint a www.kakucs.hu
oldalon történő közzétételéről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A …./2013. (…….) Határozat melléklete:
11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS
AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Az ajánlatkérő neve és címe
Hivatalos név: Kakucs Község Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 20.
Város/Község: Kakucs

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám:
2366
Telefon: 06-29-576-050

Kapcsolattartási pont(ok): Szalay István
Címzett: polgármester
E-mail: polgarmester@kakucs.hu
Fax: 06-29-376-051
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kakucs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

□
X

Egyéb

□

Közjogi szervezet
□
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]
□

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS ADATOK
II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII-XIII.
fejezete)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell
kifejezni)
Száma: 0
Érték: 0
II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt.
Harmadik része)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell
kifejezni)
Száma: 0
Értéke: 0
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ
RÉSZLETES ADATOK

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2) és IV.4) pontokban írt
közbeszerzéseket
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell
kifejezni)
III.1.1) Árubeszerzés
III.1.1.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
□ nyílt
□ hirdetmény nélküli
tárgyalásos
□ meghívásos
□ gyorsított tárgyalásos
0 (száma)
□ gyorsított meghívásos
□ keretmegállapodásos
0 (értéke)
□ hirdetmény közzétételével induló
□ versenypárbeszéd
tárgyalásos
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön
meg)
□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
0 (száma)
□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
0 (értéke)
alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Versenypárbeszéd
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:
III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:
III.1.2) Építési beruházás
III.1.2.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
□ nyílt
□ hirdetmény nélküli
tárgyalásos

□ meghívásos
□ gyorsított tárgyalásos
0 (száma)
□ gyorsított meghívásos
□ keretmegállapodásos
0 (értéke)
□ hirdetmény közzétételével induló
□ versenypárbeszéd
tárgyalásos
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön
meg)
□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
0 (száma)
□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
0 (értéke)
alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Versenypárbeszéd
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:
III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:
III.1.3) Építési koncesszió
III.1.3.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
□ nyílt
□ hirdetmény nélküli
tárgyalásos
□ meghívásos
□ keretmegállapodásos
0 (száma)
□ hirdetmény közzétételével induló
□ versenypárbeszéd
0 (értéke)
tárgyalásos
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön
meg)
□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
0 (száma)
□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
0 (értéke)

alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Versenypárbeszéd
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:
III.1.4) Szolgáltatás megrendelés
III.1.4) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
□ nyílt
□ gyorsított tárgyalásos
□ meghívásos
□ keretmegállapodásos
0 (száma)
□ gyorsított meghívásos
□ versenypárbeszéd
0 (értéke)
□ hirdetmény közzétételével induló
□ tervpályázat
tárgyalásos
□ hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ a Kbt. 19. § (3) bekezdése
alapján közbeszerzési eljárás
nélkül megkötött szerződés
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes szolgáltatás megrendelés az uniós
eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön
meg)
□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
0 (száma)
□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
0 (értéke)
alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Versenypárbeszéd
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos

□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Tervpályázati eljárás
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti
eljárásrendben:
III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes szolgáltatás megrendelés az uniós
eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti
eljárásrendben:
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1) Eljárás típusa
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön
meg)
□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
0 (száma)
□ A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
0 (értéke)
alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Versenypárbeszéd
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos. az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
-------------- (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több
használandó) ------0 (száma) 0 (értéke)
Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti
eljárásrendben:
III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)
0 (száma) 0 (értéke)
-------------- (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) -------------0 (száma) 0 (értéke)
Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti
eljárásrendben:
III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi

mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1) Árubeszerzés
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
□ 89. § (2) a)
□ 94. § (2) b)
□ 94. § (4) a)
94. § (4) d)
□ 89. § (2) b)
□ 94. § (2) c)
□ 94. § (4) b)
0 (száma)
□ 94. § (2) a)
□ 94. § (2) d)
□ 94. § (4) c)
0 (értéke)
--------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden
egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) --------□□□ (száma) __________ (értéke)
Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós
eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□ 89. § (2) a)
□ 94. § (2) b)
□ 94. § (4) a)
□ 94. § (4) d)
0 (száma)
□ 89. § (2) b)
□ 94. § (2) c)
□ 94. § (4) b)
□ 123. §
0 (értéke)
□ 94. § (2) a)
□ 94. § (2) d)
□ 94. § (4) c)
--------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden
egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) --------0 (száma) 0 (értéke)
Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti
eljárásrendben:
III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
□ 89. § (2) a)
□ 94. § (2) b)
□ 94. § (3) b)
□ 89. § (2) b)
□ 94. § (2) c)
□ 111. § (3)
0 (száma)
□ 89. § (2) c)
□ 94. § (2) d)
0 (értéke)
□ 94. § (2) a)
□ 94. § (3) a)
--------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden
egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) --------Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:
0 (száma) 0 (értéke)
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□ 89. § (2) a)
□ 94. § (2) b)
□ 94. § (3) b)
0 (száma)
□ 89. § (2) b)
□ 94. § (2) c)
□ 111. § (3)
0 (értéke)
□ 89. § (2) c)
□ 94. § (2) d)
□ 123. §
□ 94. § (2) a)
□ 94. § (3) a)
--------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden
egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) --------Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:
0 (száma) 0 (értéke)
III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
□ 89. § (2) a)
□ 94. § (2) b)
□ 94. § (3) b)
0 (száma)
□ 89. § (2) b)
□ 94. § (2) c)
□ 94. § (5)
0 (értéke)
□ 89. § (2) d)
□ 94. § (2) d)
□ 94. § (2) a)
□ 94. § (3) a)
--------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden
egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) --------Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:
0 (száma) 0 (értéke)
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
□ 89. § (2) a)
□ 94. § (2) b)
□ 94. § (3) b)
0 (száma)
□ 89. § (2) b)
□ 94. § (2) c)
□ 94. § (5)
0 (értéke)

□ 89. § (2) d)
□ 94. § (2) d)
□ 123. §
□ 94. § (2) a)
□ 94. § (3) a)
--------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden
egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) --------Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
0 (száma) 0 (értéke)
IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós
értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 0
IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható,
a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték
írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses
feltételként
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati
részszempontként/alszempontként
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás
részeként
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági
feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás
és szolgáltatás megrendelés esetén)
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági
feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)-IV.5.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati
részszempontként/alszempontként
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók
számára fenntartott közbeszerzés útján
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)-IV6.5)
pontok] összesen
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5)
bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. §
(9) bekezdése]
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma: 0
közbeszerzések értéke: 0
IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/05/31 (év/hó/nap)

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében önkormányzatunk, mint
ajánlatkérő a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban szereplő közbeszerzési eljárás
lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő eljárást is
lefolytathat, viszont ebben az esetben módosítani szükséges a közbeszerzési tervet, megadva a
módosítás indokát. A 2013. évre tervezett közbeszerzési eljárásokat az előterjesztés
melléklete tartalmazza. Az önkormányzatnak a közbeszerzési tervet a nyilvánosság biztosítása
érdekében a honlapján közzé kell tennie. A tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
A terv Kakucs Község Önkormányzatának költségvetési rendelete, illetve a Képviselő-testület
korábbi döntéseinek figyelembevételével került összeállításra, amely az alábbi közbeszerzésköteles beruházásokat tartalmazza:
A Kökörcsin Óvoda bővítése:
nettó: 67.129.000 Ft
ÁFA: 18.124.830 Ft
bruttó: 85.253.830 Ft
Amennyiben az év során olyan beszerzésre kerülne sor, amit nem tartalmazott a közbeszerzési
terv, abban az esetben az elfogadott közbeszerzési tervet módosítani kell.
A 2013. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
Tájékoztató a közbeszerzési értékhatárokról:
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Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
A Képviselő-testület Kakucs Község Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Kakucs Község Önkormányzata
2013. évi projekt szintű közbeszerzési terve
I.
II.
III.
IV.
Az ajánlatkérő A szerződéshez A beszerzés
Becsült
szervezet
rendelt
tárgya:
érték:
megnevezése
elnevezés
(árubeszerzés,
(nettó Ft)
szolgáltatás
megrendelése,
szolgáltatási
koncesszió, építési
beruházás, építés
koncesszió)
Kakucs Község Kökörcsin
építési beruházás
47.004.005,Önkormányzata Óvoda
fejlesztése –
kivitelezés
Kakucs Község Kökörcsin
árubeszerzés
12.967.840,Önkormányzata Óvoda
fejlesztése –
eszközbeszerzés
VI.
A
közbeszerzési
eljárás fajtája

VII.
A
hirdetmény
megjelenésé
nek tervezett
időpontja

Hirdetmény
2013. 04. 02.
nélküli
tárgyalásos
eljárás, Kbt.
122. § 7. pont a)
bekezdés

VIII.
Az alkalmazott
bírálati szempont
(összességében
legelőnyösebb
ajánlat vagy
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás)
összességében
legelőnyösebb
ajánlat

V.
Az alkalmazott
eljárásrend
(közösségi
értékhatárt elérő,
vagy az alatti,
indokolással)

közösségi értékhatár
alatti a becsült érték
és az egybeszámítás
figyelembevételével
közösségi értékhatár
alatti a becsült érték
és az egybeszámítás
figyelembevételével

IX.
Részvételi
/
ajánlattét
eli
határidő
tervezett
időpontja

X.
Eredmén
y-hirdetés
tervezett
időpontja

XI.
Szerződés
-kötés
tervezett
időpontja

2013. 04.
25.

2013. 05.
15.

2013. 06.
10.

alapján

Hirdetmény
2013. 04. 02.
nélküli
tárgyalásos
eljárás, Kbt.
122. § 7. pont a)
bekezdés
alapján
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

összességében
legelőnyösebb
ajánlat

2013. 04.
25.

2013. 05.
15.

2013. 06.
10.

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

A Közszolgálati Szabályzat elfogadása

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel elfogadta a Kakucsi
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
rendeletet, melynek 7. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „A jelen rendeletben
meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a
visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.”
Ezen bekezdésben foglaltak alapján elkészítettük a Szabályzat tervezetét, melyet az alábbi
határozati javaslatban foglaltak alapján megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek:
HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó
Közszolgálati Szabályzat elfogadásáról
A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a Hivatal köztisztviselőire vonatkozó
Közszolgálati Szabályzatot:
„KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT
a Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályok végrehajtására
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 75.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és figyelemmel Kakucs Község
Önkormányzata Képviselő-testületének „A Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről” szóló 24/2012. (XII. 20.) önkormányzati
rendeletében foglaltakra, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati
jogviszonyával kapcsolatban Kakucs Község Jegyzője az alábbiak szerinti Közszolgálati
Szabályzatot adja ki:
I. Fejezet
Közszolgálati Szabályzat hatálya
1) A szabályzat hatálya kiterjed a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
köztisztviselőire, ügykezelőire és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkavállalókra (továbbiakban: közszolgálati tisztviselő).

2) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre és alpolgármesterre a rendelet hatálya
akkor terjed ki, ha azt a törvény engedi.
3) A közigazgatási szervnél köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállaló
munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni, illetve e szabályzat tárgyköreit érintően a jegyző, hivatalvezető külön intézkedik.
4) E Közszolgálati Szabályzat juttatásokra vonatkozó rendelkezéseit a részmunkaidőben
foglalkoztatott köztisztviselőre munkaidő-arányosan kell alkalmazni. A munkaközi szünetre
vonatkozó szabályokat a napi, vagy adott napon 6 órát meghaladó foglalkoztatott
köztisztviselőre kell alkalmazni.
II. Fejezet
A Hivatal szervezeti egységei
A Hivatal az alábbi szervezeti egységekből áll:
- Igazgatási Csoport
- Pénzügyi Csoport.
III. Fejezet
A munkáltatói jogkör gyakorlása és átruházása
1) A Hivatalban a munkáltatói jogkört a Jegyző (Kttv. 227. §), akadályoztatása esetén, illetve tartós
távollétében az aljegyző, vagy a jegyző által megbízott köztisztviselő gyakorolja, külön
jegyzői utasításban történő megbízás alapján.
2) A Jegyző esetében a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
IV. Fejezet
Köztisztviselői életpálya
1) A közszolgálati jogviszony tartalma:
A közszolgálati tisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai
végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni.
2) A közszolgálati tisztviselő képzése, továbbképzése:
A közszolgálati tisztviselő jogosult az előmenetelhez, és köteles a Hivatal által előírt
képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben - ideértve a közigazgatási vezetőképzést is - (a
továbbiakban együtt: továbbképzés) részt venni.
3) A közszolgálati tisztviselők előmenetele:
A közszolgálati tisztviselőnek az előmenetelhez szükséges, valamint a központilag vagy a
Hivatal által előírt továbbképzés és az ezzel összefüggő beszámolási vagy vizsgakötelezettség
teljesítése miatt kieső munkaidőre járó illetményét meg kell téríteni. A közigazgatási
szakvizsga díja, valamint a vizsga letételéhez szükséges és jogszabály által meghatározott
felkészítő tanfolyam költsége a Hivatalt terheli.
V. Fejezet
A munkaidő, pihenő idő és a rendkívüli munkavégzés szabályai
1) A hivatali munkaidőt a SZMSZ határozza meg. A teljes napi munkaidő 8 óra, a heti
munkaidő 40 óra.
Az általános munkaidő-beosztás szerinti munkaidő:
Hétfő
8,00 – 18,00
Kedd
8,00 – 16,00
Szerda
8,00 – 16,00
Csütörtök
8,00 – 16,00

Péntek
8,00 – 14,00
2) A hivatal ügyfélfogadási ideje a következő:
Hétfő
8,30 – 18,00
Szerda
8,30 – 16,00
Péntek
8,30 – 12,00
3) A 4. pontban meghatározott ügyfélfogadási rendtől eltérően az anyakönyvvezető haláleset
esetén bármelyik nap fogad ügyfelet.
4) A munkaidőn belül a 12.00 óra és 13.00 óra közötti időszakban a munkavégzés
megszakításával naponta 30 perc munkaközi szünet – ebédszünet – jár. A Kttv. 94. § szerinti
egyéb munkaközi szünetet úgy kell ütemezni, hogy az a Hivatal működésében – elsősorban az
ügyfélfogadásban – fennakadást ne eredményezzen.
5) Az általános munkaidő-beosztás szerint dolgozók – eltérő vezetői rendelkezés, kiküldetés
vagy a kirendelés kivételével – munkaidőben kötelesek a Hivatalban tartózkodni, és a
munkaköri leírásukban foglalt munkát végezni.
6) Az általános munkaidő-beosztás szerint dolgozó közszolgálati tisztviselő jelenlétének
igazolására a jelenléti ív szolgál, melyre az érkezés és a távozás idejét az óra és a perc
megjelölésével naponta, a bejegyzésre okot adó ténnyel egyidejűleg kell felvezetni, és a
dolgozó aláírásával igazolni.
7) A jelenléti ív vezetéséről és igazolásáról a személyi ügyekért felelős köztisztviselő
gondoskodik. A jelenléti ív őrzéséről és selejtezéséről a felelős ügyintéző gondoskodik a
Hivatal mindenkor hatályos iratkezelési szabályzata szerint.
8) A közszolgálati tisztviselő köteles a vezetőjének megindokolni a késés vagy hiányzás okát.
9) A dolgozó fegyelmi vétséget követ el, ha indokolatlanul hiányzik, vagy rendszeresen és
indokolatlanul elkésik.
10) A munkaszüneti napok körüli munkarendről - a vonatkozó miniszteri rendelet alapján – a
személyi ügyekért felelős köztisztviselő a jegyzővel történt előzetes egyeztetést követően
minden év január 31. napjáig értesíti a közszolgálati tisztviselőket, és egyeztetik a
munkarendváltozással kapcsolatos feladatokat és a munkavégzés rendjét.
VI. Fejezet
Munkavégzés
1) A hivatal közszolgálati tisztviselőinek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások
tartalmazzák.
2) A közszolgálati tisztviselő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak megfelelően,
szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és
az etikai szabályok betartásával köteles ellátni.
3) A hivatal közszolgálati tisztviselői munkavégzésük során mindenkor kötelesek a
közszolgálat, az Önkormányzat és a Hivatal tekintélyét megőrizni.
4) A közszolgálati tisztviselő köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot.
5) A közszolgálati tisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást
olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az
állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy
jogellenesen előnyös következményekkel járna.
6) A közszolgálati tisztviselő köteles a kijelölt munkahelyen és időben munkára képes
állapotban megjelenni és munkát végezni.
Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a közszolgálati tisztviselő
alapos indok nélkül megtagadja, a munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell
tiltani, és az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni.
7) A munkából való távolmaradást a közszolgálati tisztviselő köteles legfeljebb 24 órán belül
munkahelyi vezetőjének bejelenteni, a távolmaradás okát a munkahelyi vezető felszólítására a
megadott határidőn belül igazolni. A munkából való távollétről nyilvántartást kell vezetni

(szabadság-nyilvántartás). A szabadság nyilvántartásért a személyi ügyekért felelős
köztisztviselő felelős.
8) Minden közszolgálati tisztviselő egyénileg felelős a személyes használatába adott hivatali
vagyontárgyakért. A vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében köteles gondoskodni
annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a hivatal helyiségeibe belépjenek, és ott
tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles bezárni, a hivatalos iratokat elzárni, a
szükséges áramtalanítást elvégezni.
9) Munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt a Hivatal közszolgálati tisztviselői a Kttv. 84. 87. §-aiban foglaltak szerint a Jegyző engedélyével létesíthetnek. A felmerülő
összeférhetetlenségi okot a Jegyzőnek kell bejelenteni.
VII. Fejezet
A rendkívüli munkavégzés szabályai
1) A rendkívüli munkavégzés szabályait a Kttv. 96-98. §-a szabályozza. A rendkívüli
munkavégzés nyilvántartását önállóan kell vezetni, amely azonban a rendes munkavégzés
nyilvántartására szolgáló jelenléti ív része.
2) A közszolgálati tisztviselőnek a rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával
azonos mértékű szabadidő, a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként
a munkaidő időtartama kétszeresének, illetőleg a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli
munkaidő ellenértékeként a munkaidő időtartama háromszorosának megfelelő mértékű
szabadidő jár. A rendkívüli munkavégzés időtartama évente legfeljebb 200 óra lehet.
3) A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően legkésőbb 30 napon belül kell kiadni, ha
ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a közszolgálati tisztviselő
kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege.
4) A rendkívüli munkaidőben teljesített munkavégzés elrendelése a köztisztviselő saját
munkaköri feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
5) A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést elrendelő írásbeli munkáltatói
intézkedésnek tartalmaznia kell:
a) köztisztviselő nevét, munkahelyi beosztását
b) rendkívüli munkavégzést elrendelő nevét, beosztását
c) a rendkívüli munkavégzés idejét, időtartamát, helyét
d) az elvégezendő feladatot
e) az elrendelés idejét (dátumát), az elrendelő és a köztisztviselő aláírását.
VIII. Fejezet
A szabadság kiadásának, a munkából való távolléteket tartalmazó változásjelentések
leadásának szabályai
1) A köztisztviselőnek évi 25 munkanap alapszabadság és besorolásától függően
pótszabadság jár.
2) Az éves szabadság mértékéről minden év január hónapban és minden besorolási fokozat
változásakor tájékoztatni kell a köztisztviselőt.
3) A közszolgálati tisztviselőt megillető pihenőidők – a rendes szabadság, a fizetés nélküli
szabadság és a betegszabadság – közül az évi rendes szabadság kiadására a Kttv.-ben
foglaltak alapján, az évente elkészített szabadságolási ütemtervben rögzítettek
figyelembevételével kerül sor. A szabadságolási ütemtervet a jegyző a tárgyév február végéig
köteles elkészíteni.
4) A szabadságolási ütemtervet a dolgozók az őket alanyi jogon megillető évi rendes
szabadság teljes vagy időarányos mértéke alapján, igényük szerinti időtartamok
meghatározásával készítik el, majd eljuttatják a személyi ügyekért felelős köztisztviselőhöz a
tárgyév január 31. napjáig.

5) A szabadságolási ütemtervet a személyi ügyekért felelős köztisztviselő jóváhagyásra a
jegyző elé terjeszti.
6) A szabadságolási ütemterv jóváhagyása után a hivatalban folyó munka folyamatossága, a
helyettesítések tervezhetősége és a színvonalas munka biztosítása érdekében az abban
foglaltaktól eltérni csak indokolt esetben lehet.
7) A közszolgálati tisztviselő személyes problémáinak megoldását szolgáló, a rendes
szabadságot nem terhelő fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről a jegyző mérlegelési
jogkörében dönt. Az ilyen tárgyú igényt írásban a jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemben
meghatározott időre engedélyezett fizetés nélküli szabadságot más időpontban igénybe venni
nem lehet.
8) A kiadott/kivett szabadságot a jelenléti íven "SZ" betűvel, a fizetés nélküli szabadságot
"FNSZ" betűkkel, a betegszabadságot "BSZ" betűkkel, a 15 napot meghaladó betegszabadság
(táppénzes állomány) esetén a távollétet "TP" betűkkel kell jelölni.
9) A tanulmányi szerződésből eredő tanulmányi szabadságot a jelenléti íven "TSZ" betűkkel
kell jelölni. A tanulmányi szabadság kizárólag az oktatási intézmény által előzetesen kiadott
tanrend szerint vehető igénybe.
10) Munkanapokon 8.00 óráig a Jegyzőnek kell jelezni a váratlan, előre nem tervezett
távolmaradást.
11) Betegség esetén a közszolgálati tisztviselő köteles az orvosi igazolást legkésőbb minden
hónap első munkanapján 8.00 óráig a munkaügyi ügyintézőhöz eljuttatni. Az orvosi igazolás
megfelelő időben történő becsatolásáért a felelősség a táppénzes állományban lévő
köztisztviselőt terheli.
12) A munkából való távolmaradást a munkaügyekért felelős köztisztviselő rögzíti és az
összegző jelentést a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága felé továbbítja.
IX. Fejezet
Teljesítményértékelés szabályai
1) A köztisztviselői munkateljesítmény értékelésének alapját képező célokat a Képviselőtestület minden év elején hagyja jóvá, és az értékelését a Hivatal köztisztviselői
vonatkozásában a Kttv.-ben és a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013.
(I. 21.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
2) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők teljesítményértékelésének díjazását.
X. Fejezet
A pihenőidőre, szabadságra, valamint az illetmény átutalására vonatkozó szabályok
1) A pihenőidő az az időtartam, amely alatt a köztisztviselő mentesül a munkavégzési
kötelezettség alól. A Jegyző előre nem látható ok miatt a szabadságát töltő köztisztviselőt
berendelheti napi 2 óra munkavégzésre.
2) A napi pihenőidő a napi munkavégzés befejezése és a másnapi munkavégzés kezdete
közötti időtartam.
3) Ha a napi, törvényben előírt pihenőidőt a Hivatal – rendkívüli munkavégzés miatt vagy
más okból – nem biztosította, másnap a közszolgálati tisztviselő csak olyan időpontban
kötelezhető munkavégzésre, hogy az előírt pihenőidő számára biztosított legyen.
4) A közszolgálati tisztviselőt megillető rendes szabadságon túl a jegyző illetményre jogosító
rendkívüli szabadságot engedélyezhet a vizsgákhoz való felkészüléshez a Kttv. szabályai
szerint.
Nem adható ki utólag az előző pontokban foglalt rendkívüli szabadságnak az a része, amelyet
a közszolgálati tisztviselő a vizsgája letételéhez nem vett igénybe.
5) A közszolgálati tisztviselő mentesül munkavégzési kötelezettsége alól házastársa, közeli
hozzátartozója halálakor biztosított, esetenkénti, illetményre jogosító 2 munkanappal.

6) A közszolgálati tisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre
jogosult, a Kttv. szabályai által megállapítottak szerint.
7) A közszolgálati tisztviselő havi illetményét (munkabérét) a tárgyhónapot követő ötödik
napig ki kell fizetni. Az illetményt, ha az illetményfizetési nap heti pihenőnapra vagy
munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.
8) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén úgy kell eljárni, hogy a
közszolgálati tisztviselő illetményével a bérfizetési napon rendelkezni tudjon.
9) Fizetés nélküli szabadságot - indokolt kérelemre - a munkáltatói jogkör gyakorlója
engedélyezhet.
XI. Fejezet
A munkakör átadás szabályai
1) Ha az adott közszolgálati tisztviselői munkakörben alkalmazott közszolgálati tisztviselő
személyében változás történik, vagy a feladatok egy részének ellátása más közszolgálati
tisztviselő feladatává válik, a feladatátadásról “átadás átvételi jegyzőkönyvet” kell felvenni.
2) A munkakör átadásnál jelen vannak az érintett közszolgálati tisztviselők és a Jegyző.
3) A jegyzőkönyvnek (a kötelező jegyzőkönyvi elemeken túl) tartalmaznia kell:
a) A lezártan átadott ügyek iratait.
b) A folyamatban lévő ügyek iratait, az ügyintézés állásának és a tett intézkedések
megjelölését.
c) A feladatot átadó közszolgálati tisztviselőnek a tett intézkedéseiért illetve
mulasztásaiért való felelősségvállalási nyilatkozatát.
d) A munkakör ellátása során használt - a Hivatal tulajdonában lévő - eszközöket,
segédleteket, stb., megjelölve azok használhatósági állapotát is.
e) Az eszközökben tapasztalt hiányt illetve a hiányért való felelősség megállapítását.
f) Minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan
folytatása, vagy az ügyintézési hibákért, mulasztásokért való felelősség megállapítása
szempontjából lényeges.
4) A közszolgálati jogviszony megszűnése, munkakör módosulása esetén, illetve a 30 napot
meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét megelőzően a köztisztviselő köteles a
nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattárazni, a folyamatban lévő még nem
elintézett iratokat egyeztetni és szükség szerint átadni.
5) A fentiek szerint kell eljárni akkor is, ha csak a feladatok egy részének átadására kerül sor,
egy másik köztisztviselő részére.
XII. Fejezet
A helyettesítés szabályai
1) A Hivatali munka folyamatosságának biztosítása érdekében a távollévő közszolgálati
tisztviselőt munkatársai helyettesítik. A helyettesítés rendjét a közszolgálati tisztviselők
munkaköri leírása tartalmazza. Rendkívüli esetben a jegyző a helyettesítés rendjétől eltérhet.
2) Ha a közszolgálati tisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó
munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül — a Kttv. 52 § alapján —
külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
a) A helyettesítési díj mértéke a helyettesítés idejével arányosan, a helyettesítő
illetményének 25-50%-ig terjedhet, a helyettesítési díj konkrét mértékét a jegyző
határozza meg. Amennyiben a helyettesítést több köztisztviselő látja el, akkor a fenti
százalék megosztásával, munkavégzésük (és illetményük) arányában részesülnek a
helyettesítési díjból.
b) A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár.

c) A közszolgálati tisztviselő akkor is jogosult a helyettesítési díjra, ha tartósan távol
lévő közszolgálati tisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészben
többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el.
3) Nem jár helyettesítési díj, ha
a) a helyettesítés a vezető munkaköri kötelezettsége,
b) a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.
4) A fenti tilalom nem vonatkozik arra az esetre, amikor a helyettesítésre azért van szükség,
mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, feltéve, ha a helyettesítés időtartama
a 30 napot meghaladja.
5) A helyettesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el.
XIII. Fejezet
Belső ellenőrzés
1) A belső ellenőrzés célja a Hivatal működésének fejlesztése, eredményességének növelése,
a feladatok ellátása során a jogszabályok által előírtak betartásának hatékonyan ellenőrzése.
2) A Jegyző gondoskodik arról, hogy a Hivatal szervezeti egységeiben dolgozók munkáját
belső ellenőrzés keretén belül ellenőrizzék.
3) Az ellenőrzésnek biztosítania kell a hibák, nem kívánatos jelenségek időbeli
felmérhetőségét, megakadályozhatóságát, a folyamatokban jelentkező rendellenességek
megszüntetésére gyors intézkedések lehetőségét, a közszolgálati tisztviselők felelősségének
növelését.
4) A törvényességi szempontból végrehajtott belső ellenőrzést a Jegyző által kijelölt személy
végzi. A belsőellenőrzésért felelős személy a gazdasági vezető, aki a belső ellenőrzésről
jelentést készít.
5) A következő évre szóló belső ellenőrzési témákat minden év végén a Képviselő-testület
hagyja jóvá.
XIV. Fejezet
Felelősség a leltárhiányért
1) A leltárhiányra, a leltári felelősség megállapításával összefüggő szabályokra a Kttv.-ben
foglaltak az irányadók.
2) A Jegyző a leltárhiánnyal kapcsolatos szabályokat a Kttv. 162. §. alapján a következők
szerint állapítja meg:
a) A leltárhiány: a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári
készletben) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenéssel és a
kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány.
b) A Hivatal olyan anyagokkal (készletekkel) nem rendelkezik, amelyek után természetes
mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség számolható el.
c) A leltárhiánnyal összefüggésben keletkező feladatokat a pénzügyi ügyintézői
munkakört betöltő köztisztviselő végzi.
XV. Fejezet
A közszolgálati tisztviselők díjazása
1) A közszolgálati tisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre
jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. Az illetmény
alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
2) Az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált
bérminimum összegét el kell érnie, a havi illetmény felső határa a Központi Statisztikai

Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági
havi átlagos bruttó kereset tízszerese.
3) Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy,
hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. Az illetményalap 2013-ban
is 38.650 forint. Az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő
szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes
osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt.
4) A hivatali szerv vezetője a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó
alapilletményét december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy
legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet
vezetője minden év február 28-áig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben
egy alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követően a teljesítményértékelés
alapján módosítható azzal a feltétellel, hogy a köztisztviselő korábban már megállapított
alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenthető.
5) A 249/2012. (VIII.31) Korm. rendelet alapján képzettségi pótlékot kaphatnak a
feladatkörük szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozattal, szakképesítéssel
rendelkező köztisztviselők. A pótlék mértékéről a Korm. rendelet rendelkezik.
6) Ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges,
idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. Az idegennyelv-tudást az államilag elismert
nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell
igazolni. Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói
jogkör gyakorlója állapítja meg. A pótlék mértéke nyelvvizsgánként
1. komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, a szóbeli vagy
írásbeli nyelvvizsga esetében 25-25%-a;
2. komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, a szóbeli vagy
írásbeli nyelvvizsga esetében 15-15%-a.
7) Ha a köztisztviselőnek angol, francia vagy német nyelvből van nyelvvizsgája, a pótlék
alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként
1. komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,
2. komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,
3. komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.
8) A Hivatalban minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott,
kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek a szabályoktól eltérő személyi illetményt
állapíthat meg - a polgármester jóváhagyásával - a jegyző. A tárgyév március 1-jétől a
következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény ugyanakkor nem
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi
illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.
XVI. Fejezet
Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok
1) Jubileumi jutalom:
A Kttv. 150. §-a szerint a közszolgálati tisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati
jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett
közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.
2) Cafetéria:
A közszolgálati tisztviselő a Kttv. 151. §-a alapján cafetéria-juttatásban részesül. A
közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a költségvetési törvény
alapján az adott évre szóló költségvetési rendelet határozza meg.

A cafetéria rendszer célja a Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők részére egységes
elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó béren kívüli juttatások
biztosítása.
A cafetéria-juttatási csomagok igénylésével, elszámolásával, nyilvántartásával és a
visszatérítéssel összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője látja el.
3) Telefonhasználat:
A közszolgálati tisztviselő részére a hatékony munkavégzés céljából - mobilszámok hívására:
mobiltelefon, vezetékes számok hívására: vezetékes telefon használata jár. A közszolgálati
tisztviselő köteles a rendelkezésére átadott mobil- és vezetékes telefont rendeltetésének
megfelelően használni, figyelemmel arra, hogy a telefonon folytatott beszélgetés - tekintettel
annak költségeire - csak a legszükségesebb ideig tartson.
XVII. Fejezet
Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások
1) Illetményelőleg kifizetésének és elszámolásának rendje:
A közszolgálati tisztviselő részére eseti kérelem alapján illetményelőleg folyósítható,
amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi annak kifizetését.
a) Az illetményelőleg mértéke alkalmanként legfeljebb a nettó minimálbér 5-szörösének
megfelelő összeg, amit adómentesen 6 hónap alatt lehet visszafizetni. A támogatás, illetve
a még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a
közszolgálati tisztviselő jogviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik.
b) Az illetményelőleg iránti kérelmeket a kérelem benyújtását követő 3 napon belül a
munkahelyi vezető bírálja el, és az összeget legkésőbb a döntést követő napon ki kell
fizetni.
c) Az illetményelőlegekről nyilvántartást kell vezetni.
2) Tisztségviselők képzése, továbbképzése:
A közszolgálati tisztségviselők képzésére, továbbképzésére a Kttv. 80. - 81. §-ai az irányadók,
figyelembe véve a Kttv. 230. §-át.
3) Tanulmányi szerződés: (Kttv. 82. §)
a) A Jegyző a Hivatal szakemberszükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi
szerződést köthet a közszolgálati tisztviselővel.
A szerződésben meg kell határozni:
- a támogatás jogcímeit és mértékét,
- az elszámolás módját,
- a felek jogait, kötelezettségeit.
- azt a tanulmányi időt követő időtartamot, melyet az érintett közszolgálati tisztviselő
a hivatal állományában vállal eltölteni.
b) A közszolgálati tisztviselőnek a Hivatal állományában vállalt eltöltendő időtartama a
tanulmányi idővel arányos, de az 5 évet nem haladhatja meg.
c) A Jegyző engedélyezheti a közszolgálati tisztviselő korábbi munkahelyével kötött
tanulmányi szerződésből következő anyagi kötelezettségek részbeni vagy teljes átvállalását.
d) Ha a közszolgálati tisztviselő olyan iskolai rendszerű képzésben vesz részt, amelyet a
Hivatal nem támogat, a közszolgálati tisztviselőt megillető szabadidőt a Jegyző állapítja meg
az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat
időtartamáról szóló igazolás figyelembevételével.
e) A közszolgálati tisztviselő más közigazgatási szervvel, illetőleg más munkáltatóval
tanulmányi szerződést csak a Jegyző előzetes engedélyével köthet.
4) Képernyő előtti munkavégzés:
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményekről szóló
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján a képernyős munkahelyeken a munkafolyamatokat
úgy kell szervezni, hogy a képernyő előtti folyamatos munkavégzést óránként legalább

tízperces – össze nem vonható – szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges
munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.
A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, vagy kontaktlencse
készítéséhez a Hivatal szükség szerint, de legfeljebb kétévente az illetményalap 100%-át meg
nem haladó mértékű juttatást biztosít. A juttatás köztisztviselőre részére történő kifizetése
alapjául a Hivatal nevére kiállított számla, és az ahhoz mellékelt szakorvosi vélemény szolgál.
5) Kegyeleti gondoskodás:
Az elhunyt közszolgálati tisztviselőt a Jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.
Az elhunyt nyugalmazott közszolgálati tisztviselő akkor nyilvánítható a közszolgálat
halottjává, ha közszolgálati jogviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás
eredményeként szüntették meg.
A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben az
Önkormányzat átvállalja.
XVIII. Fejezet
Egyéb rendelkezések
1) Köztisztviselő fegyelmi és kártérítési felelőssége:
A köztisztviselő fegyelmi és kártérítési felelősségét a Kttv. 155.§ - 166. §-ai szabályozzák.
Köztisztviselő kártérítési felelősséggel tartozik a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben rögzítettek szerint is.
2) Fegyelmi eljárás szabályai:
A közszolgálati tisztségviselőkkel szembeni fegyelmi eljárást a 31/2012. (III.7) Korm.
rendelet szabályozza.
3) Köztisztviselők képesítési követelményei:
A Közszolgálati tisztségviselők képesítési követelményeit a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
szabályozza.
4) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség:
Az alapvető jogok és kötelezettségek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a
közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-ában
felsorolt feladatokat lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be, a törvényben meghatározott
eljárási szabályok szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.
A törvény rendelkezései alapján a Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője
vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, a törvény mellékletében rögzített adattartalommal.
XIX. fejezet
Záró rendelkezések
A Polgármesteri Hivatal Jegyzője gondoskodik arról, hogy ezen Szabályzat előírásait minden
érintett megismerje.
………………………………………………
Dátum
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

……………………………………………
Aláírás”
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

A Kökörcsin Óvoda SZMSZ-ének és Házirendjének jóváhagyása

Előterjesztő:

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető

Szavazás módja:

egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak figyelembevételével a Kökörcsin Óvoda felülvizsgálta a Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint a Házirendjét, mely dokumentumokat a Szülői
Munkaközösség és a Nevelő-testület véleményezett és elfogadott.
A Törvény 25. § (4) bekezdése alapján: „A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelésioktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más
köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi
szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével
fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése
szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.”
Kérjük a mellékelt SZMSZ és Házirend megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.
1. HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
A Kökörcsin Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja a Kökörcsin Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, s
egyetért a Szabályzat azon rendelkezéseivel, amelyekből az önkormányzatra, mint fenntartóra
többletkötelezettség hárul.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, óvodavezető
2. HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
A Kökörcsin Óvoda Házirendjének elfogadásáról

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja a Kökörcsin Óvoda Házirendjét, s egyetért a Szabályzat azon
rendelkezéseivel, amelyekből az önkormányzatra, mint fenntartóra többletkötelezettség hárul.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, óvodavezető

A …./2013. (…….) Határozat melléklete:
KÖKÖRCSIN ÓVODA
Szervezeti és Működési Szabályzata
Hatályos: 2013. 04. 01-től
Készítette:

Spanyielné Elek Györgyi

Kelt: 2013.03.20.

Jóváhagyta:

Az Óvoda Nevelőtestülete
A Szülői Munkaközösség

Kelt: 2013.03.25.
Kelt: 2013.03.26.

Tartalom
I. Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb
- az óvoda költségvetési szervként való működéséből fakadó - szabályozások
1. Az SZMSZ létrehozásáról szóló jogszabályok
2. Az intézmény adatai
3. Az intézmény gazdálkodás jogkör szerint besorolása, egyéb gazdálkodási adatok
4. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások
5. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság
6. Az intézmény megszüntetése
7. A kötelező szabályozások
8. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere
9. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési
szerv képviselőjeként járhat el
10. Iratkezelés
11. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
Melléklet
I. 1. számú – AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA
II. A nevelési –oktatási intézményre vonatkozó szabályok
1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje, az
alkalmazottak és a vezetők nevelési- oktatási intézményben való, benntartózkodásának rendje

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a
nevelési intézménnyel
4. Az intézményvezető vagy intézményvető- helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés
rendje
5. A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai szolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, valamint
az óvoda- egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást
8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
10. Az intézményi védő, óvó előírások
11. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
12. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési
szabályzat véleményezési joggal ruházza fel
13. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők
közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és képviselet szabálya, a szervezeti egységek
közötti kapcsolattartás rendje
14. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a
pedagógusok munkájának segítésében
15. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása
16. A fegyelmi eljárás
17. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
18. Az intézményvezető feladata- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri
leírás - minták
19. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok melynek megtartása kötelező
az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az
20. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem szabályozható kérdések intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek
21. A közértékű adat megismerésének szabályai

Melléklet
II. 1. számú – MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
II. 2. számú - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
II. 3. számú – KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK SZABÁLYAI
Bevezető
Az óvoda – a jogszabályok előírásoknak megfelelendő – alapító okiratában foglaltakat e
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi.
A köznevelésről szóló 2011 évi CXC. Törvény 25.§ (1) bekezdése alapján e szabályzat
határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket.
A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult.
A jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban véleménynyilvánítási jog
gyakorlása biztosított volt az óvodai szülői szervezetnek.
I. Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb
- az óvoda költségvetési szervként való működéséből fakadó - szabályozások
1. Az SZMSZ létrehozásáról szóló jogszabályok:
A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja
 2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 2011. évi CXCV. törvény: Az államháztartásról (Áht.)
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Ámr.)
 2012. évi I. törvény: A munka törvénykönyvéről
 2012. évi II. törvény: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 2011. évi CXII. törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 2011. évi CLXXIX. törvény: A nemzetiségek jogairól
 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet: A katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól
 1997. évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 1993. évi XCIII. törvény: A munkavédelemről
 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet: A közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről

 1995. évi LXVI. Törvény: A közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről
 44/2007. OKM rendelet: A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól
2. Az intézmény adatai:
Törzskönyvi azonosító száma: 669018
Az alapító okirat kelte: 1994. 01. 31.
Az alapító okirat száma: 2/ 1994. (01. 31.) sz.
Az alapítás időpontja: 1962.
Az óvoda (költségvetési szerv) neve:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő testülete
Az óvoda székhelye és telephelye
Az intézmény székhelye:
Kakucs község
Székesi út 3.
2366
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata
Az alapító okirat szerint óvodai nevelés
A működési köre
Az alapító okirat szerint Kakucs Község Közigazgatási Területe
(Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadja, amennyiben az a
kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti.
Ellátandó alaptevékenységek
 Az ellátandó alaptevékenységek leírása az alapító okirat szerint: Óvodai nevelés
 Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel:
Szakfeladat száma
Megnevezése
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés


Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet,

-

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

3. Az intézmény gazdálkodás jogkör szerint besorolása, egyéb gazdálkodási adatok
Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására
köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- neve: Kakucs Község Önkormányzata
- székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20.
Az önállóan működő és gazdálkodó szerv, illetve az önállóan működő költségvetési szervként
működő intézmény között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről megállapodás
rendelkezik.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait ellátók:
 Intézményvezető
 Jegyző
 Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
 Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői
Az irányító szerv neve és székhelye
/alapító okirat szerint/
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő testülete
2366 Kakucs, Fő utca 20.
A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
Az óvoda vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje
Az óvoda vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul:
a) A pályáztatás
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző
köteles elvégezni.
A pályázati felhívást legalább:
- az Oktatásügyért felelős minisztérium hivatalos lapján egy alkalommal kell,
- a megyei lapban egy vagy annál több alkalommal lehet közzétenni.
b) Az intézményvezetői megbízás
Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete
adja. (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti
közösségének a véleményét.)
A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól.
Foglalkozási jogviszonyok
Az intézményben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8).
Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.
A munkáltatói jogviszony

Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZben, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában maghatározottak szerint átruházhatja.
A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok:
- az intézményvezető gyakorolja valamennyi foglalkoztatott esetében a következő
jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszűntetése, fegyelmi
jogkör gyakorlása,
- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének
előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződéskötésről, túlmunka elrendeléséről,
jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli
szabadság engedélyezéséről,
- az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő
személyekkel egyeztetve készíti el a magasabb vezetői munkaköri leírását,
- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető kérésére
összeállítják az irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az
intézményvezető hagy jóvá,
- a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell.
4. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások:
 Az intézmény nevelési funkciót tölt be.
 Az óvodai csoportok száma: 3
 Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 99 fő.
5. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési
jogosultság
Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító(k) tulajdona.
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az
óvoda működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító(ka)t illetik
meg.
Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési
jogosultságait az alapító okirat tartalmazza.
6. Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
7. A kötelező szabályozások
/368/2011. (XII. 31) Kormányrendelet 13. § (2)/
8. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere
Szervezeti felépítés:
Központi intézmény neve és címe:
Engedélyezett létszámkeret:

Kökörcsin Óvoda
2366 Kakucs, Székesi út 3.
99 fő

Az intézmény szervezeti ábráját az I. rész 1. számú melléklete tartalmazza.
Az óvoda működési rendszere

Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető.
Az óvodán belül megtalálható:
- az alá- és fölé rendeltség,
- illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség.
8.1. Az egyes munkaköri feladatok
1. Intézményvezető
Általános vezetési feladatok:
o Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok
o Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok
Általános szakmai feladatok:
o Együttműködés a szülőkkel
o Az egyes jogok biztosítása
o A fenntartóval való kapcsolattartás
Részletes szakmai feladatok:
o A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok
o A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
o A gyermekek értékelése
o Munkához szükséges ismeret megszerzése
o A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok
2. Intézményvezető helyettes
Általános szakmai feladatok:
o Együttműködés a szülőkkel
o Az egyes jogok biztosítása
o A fenntartóval való kapcsolattartás
Részletes szakmai feladatok:
o A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok
o A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
o A gyermekek értékelése
o Munkához szükséges ismeret megszerzése
o A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok
3. Óvodapedagógus
Általános szakmai feladatok:
o Együttműködés a szülőkkel
o Az egyes jogok biztosítása
o Minőségirányítással kapcsolatos feladatok
Részletes szakmai feladatok:
o A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok
o Az óvodapedagógus feladata az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban
o A pedagógia programmal kapcsolatos feladatok
o A gyermekek értékelése
o Ünnepek megszervezése
o Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok
o Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
o Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
o Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok
o Munkához szükséges ismeret megszerzése

Fejlesztőpedagógus
o Együttműködés a szülőkkel
o Az egyes jogok biztosítása
o Minőségirányítással kapcsolatos feladatok
Részletes szakmai feladatok:
o A mozgásneveléssel kapcsolatos feladatok
o A fogyatékos, sérült, akadályoztatott gyermekekkel kapcsolatos általános feladatok
Az intézmény helyettesítési rendje
Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban
szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet.
A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen
felettesének, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve
helyettesének kell gondoskodnia.
Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején
gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről.
A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében
végzett tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező.
A helyettesítés rendjét a jelen SZMSZ II. részre tartalmazza a vezető munkakörökre, míg más
munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.
A munkáltatói jogok gyakorlása:
- Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb
munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja.
- Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető
gyakorolja. Az intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet
egyes munkáltatói jogainak más személy részére történő átruházásról.
9. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési
szerv képviselőjeként járhat el
A szervezeti egységek vezetőinek azon jogosítványait, melyek körében a költségvetési szerv
képviselőjeként járhat el jelen SZMSZ II. rész tartalmazza a vezetők és a szervezeti egységek
közötti kapcsolattartás részében.
10. Iratkezelés
/335/2005. (XII. 29) Kormányrendelet 3.§ (3) bekezdés/
Az iratkezelés rendjének helyi szabályai - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános következményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 27.
§ c) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a 63. § (1) bekezdés alapján - az alábbiak szerint
kerülnek megállapításra:
Az iratkezelés szervezeti rendje
A szervezetnél az iratkezelés a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak
megfelelően központilag történik.
Az iktatást az óvodavezető munkaköri leírásában meghatározott feladatként végzi.

A központi iratkezelés során az intézményre vonatkozóan egy helyen, folyamatosan és egy
iktatókönyvben történik. (Az iktatás történhet papír alapon és elektronikusan is.)
Az iratkezelés, és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és
hatáskörök
Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök:
Megnevezés
Jogszabályi hivatkozás
Feladatellátó
/jogosult
Az iratkezelési szabályzat
335/2005. (XII. 29.)
Intézményvezető
mellékletét képező irattári terv
Korm. rend. 3. § (2)
évenkénti felülvizsgálata
Iratkezelési szabályzatban
335/2005. (XII. 29.)
Intézményvezető
foglaltak végrehajtása
Korm. rend. 5. §
Összhang biztosítása
folyamatosan a belső
335/2005. (XII. 29.)
Intézményvezető
szabályzatok, az alkalmazott
Korm. rend. 5. §
informatikai eszközök és
eljárások, illetve az iránti tervek
és iratkezelési eljárások között
Az iratok szakszerű és
biztonságos megőrzésére
335/2005. (XII. 29.)
Intézményvezető
alkalmas irattár kialakítása és
Korm. rend. 5. §
működtetése
Az iratkezeléshez szükséges
tárgyi, technikai és személyi
335/2005. (XII. 29.)
Intézményvezető
feltételek biztosítása, felügyelete Korm. rend. 5. §
Az iratkezelés- jogszabályban,
illetve az intézmény iratkezelési
szabályzatában meghatározott
335/2005. (XII. 29.)
Intézményvezető
követelmények szerintiKorm. rend. 6. §
megszervezése
Iratkezelés felügyelete
Az intézményvezető,
- az iratkezelési szabályzat
335/2005. (XII. 29.)
mint az iratkezelés
végrehajtásának rendszeres
Korm. rend. 7. §
felügyeletével
ellenőrzése,
megbízott vezető
- intézkedés az iratkezelés során
tapasztalt szabálytalanságok
megszüntetéséről,
- gondoskodás, az iratkezelést
végzők szakmai képzéséről,
Az intézményvezető,
továbbképzéséről
335/2005. (XII. 29.)
mint az iratkezelés
- iratkezelés segédeszközök
Korm. rend. 7. §
felügyeletével
biztosítása (pl.: iktatókönyv,
megbízott vezető
előadóív, előadói munkanapló)
Iratok és adatok védelmével
Az intézményvezető,
kapcsolatos feladatok
335/2005. (XII. 29.)
mint az iratkezelés
Korm. rend. 8. § (2) bek.
felügyeletével
megbízott vezető

Nyilvántartást vezet a
kiadmányozáshoz használt
bélyegzőkről, érvényes aláírás
bélyegzőkről és a hivatalos célra
felhasználható elektronikus
aláírásokról
Bizottság kijelölése az
iratkezelésre

Az intézményvezető,
mint az iratkezelés
felügyeletével
megbízott vezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 54. §

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 64. § (1) bek.

Iratmegsemmisítés

Az intézményvezető,
mint az iratkezelés
felügyeletével
megbízott vezető
Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 64. § (1) bek.
Nem selejtezhető iratok illetékes 1995. évi LXVI. Törvény 9.§ (1) Intézményvezető
levéltárnak adása
bek. g) pontja
Az iratkezelés rendjének
335/2005. (XII. 29.)
Intézményvezető
megváltoztatása
Korm. rend. 68.§ (1) bek.
Az iratkezelési felügyeletét az intézményvezető látja el.
Az Intézményhez érkezett küldemény felbontásra jogosult személyek

Az intézményhez érkezett küldemények- a minősített iratok kivételével- a következő
személyek jogosultak felbontani:
- a központi iratkezelést felügyelő intézményvezető által, - az iratkezelési szabályzat
mellékleteként csatolt- iratfelbontásra felhatalmazott személy,
- a központi iktatást végző személy,
- névre érkező küldemény esetében a címzett akkor, ha a címzett elrendelte azt,
hogy ezen küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá.
Kiadmányozás
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal
rendelkező személy írhat alá.
Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje.
Kiadmányozási joga az Intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre és esetekre
vonatkozóan adja az intézmény további dolgozóinak:
A kiadmányozás területe, esetei
Intézményvető teljes feladat- és hatáskörében eljárhat
az intézményvezető tartós akadályoztatása, illetve
egyéb távolléte esetében, ha a feladat ellátása nem tűr
halasztást
Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZ-ben
meghatározott esetekben történhet más személy által

A kiadmányozással érintett személy
Intézményvezető- helyettes
SZMSZ-ben
személyek
helyettes)

meghatározott
(Intézményvezető-

Iratkölcsönzés az irattárból
Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek ki iratokat.
A kölcsönzési jogosultság a következő:
- az intézmény dolgozói saját- munkaköri leírásukban meghatározott- feladat
ellátásához kapcsolódva kölcsönözhet ki iratokat,

- az intézmény dolgozói nem saját- munkaköri leírásukban meghatározott- feladat
ellátáshoz, feladatban való közreműködéshez az intézményvezető jóváhagyásával
kölcsönözheti ki az iratot,
- az intézményvezető bármely iratot kikölcsönözheti.
Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők az
intézményvezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot.
11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
/2007. CII. törvény 4. §/
A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet az alábbi
okokból:
- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3. §(1) b)/,
- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során /3. § (1) c)/
- költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve
- önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében,
- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásáról való döntésre
irányuló eljárás lefolyása során /3. § (1) d)/,
- a közszolgálatban álló személy önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások
felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során /3. § (1) e)/
Melléklet
I. 1.számú – AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA
Az intézmény szervezeti ábrája

Intézményvezető

Intézményvezető
helyettes
Dajkák
Óvodapedagógus

Takarító

II. A nevelési –oktatási intézményre vonatkozó szabályok

1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje, az
alkalmazottak és a vezetők nevelési- oktatási intézményben való, benntartózkodásának
rendje
Általános szabályok
Az óvodai nevelési év helyi rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
Az óvodai nevelési év helyi rendjében meg kell határozni:
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
- a szünetek időtartamát,
- az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
- az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját.
Az óvoda:
- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig,
- a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a
szülőket tájékoztatni kell.
A tájékoztatás módját a házirend szabályozza.
A gyermekek fogadásának rendje (az intézmény nyitva tartása)
Az intézmény szorgalmi időben – nevelési napokon reggel 6: 30 órától a foglalkozások, egyéb
szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 17 óráig van nyitva.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására- előzetes kérelem
alapján – az intézmény vezetője adhat engedélyt.
A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza.
Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje
Az alkalmazottak az intézményben:
- a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve
- az elrendelt túlmunka, valamint
- az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára
tartózkodhatnak benn az intézményben.
A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje
Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását.
Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint
kerül meghatározásra:

Vezetői beosztás megnevezése
Intézményvezető

Az intézményben való tartózkodás rendje
Heti munkaideje: 40 óra.
2013. 09. 01-ig kötelező óraszáma: 6 óra
2013. 09. 01-től kötelező óraszáma: 10 óra

Intézményvezető helyettes

Heti munkaideje: 40 óra.
2013. 09. 01-ig kötelező óraszáma: 24 óra
2013. 09. 01-től kötelező óraszáma: 24 óra

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés b)/
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére
kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:
-

az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes
gyakorlat megteremtése,
a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:
- fogja át a pedagógiai munka egészét,
- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,
- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és
értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb
eredmény elérésére,
- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,
- a szülői közösség (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel
segítse a megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,
- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását,
- hatékonyan működjön a megelőző szerepe.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:
a) az óvodavezető,
b) az óvodavezető helyettese,
c) az intézményi minőségirányítási (dolgozói teljesítményértékelési, valamint teljes
körű intézményi önértékelési) rendszer működtetésével megbízott személy, illetve
személyek a vonatkozó programban meghatározott szerint,
d) külső szakértő az a)-c) pontban meghatározottak felkérésére.
A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az
intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munkabelső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
- szóbeli beszámoltatás,
- írásbeli beszámoltatás,

- értekezlet,
- foglalkozás, látogatás,
- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok,
- az óvodás gyerekek iskolaérettségi teszt eredményeinek elemzése,
- a gyermekek átvevő iskoláktól érkező visszajelzések vizsgálata.
A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási rendszerben
Az óvoda, mint közoktatási intézmény rendelkezik minőségirányítási programmal.
A minőségirányítási program az intézmény minőségcélja elérése érdekében meghatározza, és
rendszerbe foglalja az intézmény ellenőrzési folyamatokat, azon belül pedig kitér a szakmai (
pedagógiai munka) ellenőrzésére, illetve részletezi az értékelési folyamatokat, melyek több
esetben közvetlenül kapcsolhatóak a pedagógiai munka színvonalához.
Az értékelés során a pedagógiai munka ellenőrzésre kerül:
- a dolgozói teljesítményértékelés, valamint
- a teljes körű intézményi önértékelés során is.
3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a
nevelési intézménnyel
/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés c)/
A intézménnyel jogviszonyban nem álló intézménybe lépés és ott tartózkodása a következők
szerint történhet:
- külön engedély és felügyelet nélkül, illetve,
- külön engedély és felügyelet mellett.
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó a
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:
- a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre
átadására, valamint a kísérő távozására,
- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére,
valamint a távozására szükséges.
Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint
tartanak ügyeletet.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve
- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor,
- az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, óvodaszék stb.) tagjainak
a tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor.
Külön engedély és felügyelt mellett tartózkodhat az intézményben:
- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe,
valamint,
- minden más személy.

A külön engedély az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli
engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben
tartózkodni.
4. Az intézményvezető vagy intézményvető- helyettes akadályoztatása esetére a
helyettesítés rendje
Az intézmény – a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.) Kormányrendelet 13. § (5) bekezdés
figyelembevételével a szervezeti és működési szabályzatban szabályozni köteles az
intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés
rendjére, valamint az ehhez kapcsolódó felelőségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.
Az óvodavezető az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének
akadályoztatása esetén a:
- vezetői,
- vezető-helyettesi
feladatokat ellássák.
Ha egyértelművé válik, hogy
a) az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl:
betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta megtenni, a vezetői feladatokat az
intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia;
b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető- helyettes feladatkörébe tartozó
teendőket akadályozatása (pl.: betegség, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem
tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a mellékelt táblázatban
megjelölt személynek kell ellátnia.
A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető- helyettes helyett,
- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátásra a munkaköri
leírásában felhatalmazást kapott,
- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső
szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem
dönthet.

A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
A vezető megnevezése, akit
helyettesíteni kell
Spanyielné Elek Györgyi (vezető)
Greman Lászlóné (helyettes)

A helyettesítő megnevezése
(munkakör és név)
Greman Lászlóné (helyettes)
Nagy Henrietta (óvodapedagógus)

Az itt meghatározott helyettesítés nem terjed ki a vezető pénzgazdálkodási jogkörök
gyakorlására vonatkozó jogaira.
Ezen jogok gyakorlási rendjéről külön belső szabályzat rendelkezik.
A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok
A helyettesek a helyettesített személlyel, megegyező felelősséggel tartoznak a helyettesítés
keretében végzett feladatukért, tevékenységükért. A konkrét felelősségi szabályokat, illetve az
esetleges eltéréseket a munkaköri leírásoknak, vagy a helyettesítésre vonatkozó belső
utasításnak kell tartalmaznia.
5. A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményben a szülők jogai érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az
intézmény működését, munkáját érintő kérdésben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező szülői szervezet hozhatnak létre.
Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli
- az intézményvezetőt, valamint
- a szülői szervezet vezetőjét,
Az intézményvezető felelőssége, feladata
Az intézményvezető felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért.
Az intézményvezető feladta, hogy:
- amennyiben a szülői szervezet kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet,
- tájékoztassa a szülői szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet,
és a szülői szervezet, véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása
estén meghívja a szülői szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen
részt az értekezleten,
- a szülői szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi
dokumentumban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az
intézményvezető számára rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő
dokumentum, rendelkezésre bocsátása, illetve tájékoztatás megadása,
- a szülői szervezet működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési
feladatok),
- a szülői szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség,
eszközök).
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a
dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen:
a) a vélemény nyilvántartási jogával,
b) a javaslattételi jogával.
c) az egyéb jogával.
A szülői szervezet vezetőjének feladata
A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy:
- a hatáskörébe utalt jogköreit- amennyiben van előírt határidő- a rendelkezésre álló
időn belül gyakorolja,

- megadja a hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges
tájékoztatást az érintett szervnek.
A kapcsolattartás formái
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a
következők:
- szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezeti tevékenység a szülői
szervezet vezetőjével,
- közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorlásához szükséges
tájékoztatók elkészítésében az intézményvezető,
- munkatervek egymás részére történő megküldése,
- értekezletek, ülések,
- a szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre,
- a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet jogkörébe
tartozó ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,
- azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve szülői szervez
jogkörgyakorlása, eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),
- a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett
személyeknek,
- a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása.
6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés h)/
Az intézmény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ (’) bekezdésének figyelembe
vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek
átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó
rendelkezéseket.
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:
- bizottságára,
- a szakmai munkaközösségre,
- a szülői szervezetre
A nevelőtestület jogköreit a nevelőtestület hatékony feladat- és hatáskör gyakorlása céljából a
nevelőtestület működéséről szóló belső szabályzat tartalmazza.
A nevelőtestület a számára meghatározott hatásköröket a következő pontban meghatározottak
kivételével átruházhatja.
Át nem ruházható hatáskörök
A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:
- pedagógiai program elfogadása,
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
- házirend elfogadása,
- az intézményi minőségirányítási program elfogadása.

Az átruházott hatáskörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Átruházó joga és kötelezettsége
Az átruházó joga, hogy
- az átruházható jogaiból döntése szerint, a közoktatási intézmény hatékonyabb,
partnereket jobban kiszolgáló, az intézményhez jobban igazodó működése céljából
egyes jogait az óvodában működő szervezetekre ruházza,
- megszabja az átruházott hatáskör gyakorlásával kapcsolatos elvárásait, és a döntési
határidőt,
- az átruházott jogkör gyakorlása vonatkozóan meghatározza a beszámoltatás módját
és határidejét,
- az átruházott jogkört magához visszavonja.
Az átruházó kötelezettsége, hogy
- a hatáskör átruházásához a szükséges tájékoztatatást, információt megfelelő időben
rendelkezésre bocsássa.
Átruházott jogkörrel az átruházás alapján rendelkezni jogosult jogai és kötelezettségei:
Az érintett szervezet joga, hogy
- az átruházott jogkörrel éljen,
- a hatáskör gyakorlásához szükséges információt, tájékoztatást megkapja.
Az érintett szervezet kötelessége, hogy
- az átruházott hatáskör a legjobb tudása alapján, az általa képviseltek érdekét szem
előtt tartva gyakorolja,
- a hatáskör gyakorlásáról az előre meghatározott módon beszámoljon a hatáskör
átadója felé.
A beszámolásra vonatkozó szabályok
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
A tájékoztatásra meghatározott ideje és módokat melléklet tartalmazza.
A beszámolás módja jellemzően a következő lehet:
- szóbeli tájékoztatás,
- a döntésről szóló határozat kivonat megküldése,
- határozat kivonat megküldése és szóbeli tájékoztatás.
A beszámoltatás idejének meg lehet határozni
- időközöket (heti, havi stb.),
- pontos időpontokat (döntést követő… nap),
- naptári határnapokat (minden hónap…-ig) stb.
7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai szolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal,
valamint az óvoda- egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való
kapcsolattartást
Az intézmény – a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján

- a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét,
formáját és módját, beleértve
- a pedagógiai szakszolgálatokkal,
- a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,
- a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint
- a gyermekek egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való
kapcsolattartást.
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
- a fenntartóval, működtetővel,
- más oktatási intézményekkel,
- az intézményt támogató szervezetekkel;
- egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel,
b) a pedagógiai szakszolgálatokkal,
c) a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,
d) a gyermekjóléti szolgálattal;
e) az egészségügyi szolgáltatóval;
f) egyéb közösségekkel:
- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
- a település egyéb lakosaival.
Az intézményben a külső kapcsolatokkal kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény
minőségirányítási programja, valamint a teljes körű intézményi önértékelési rendszere
határozza meg a partnerekkel kapcsolatos előírások között.
Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat:
Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő
területekre terjed ki:
- az intézmény szakmai működtetése,
- az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,
- az intézmény nevének megállapítására,
- a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési
programjának jóváhagyására,
- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a
gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint
- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,
- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.
A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái:
- szóbeli tájékoztatásadás,
- írásbeli beszámoló adása,
- dokumentumátadás jóváhagyás céljából,
- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi- gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakítanak ki.
A kapcsolatok lehetnek:
- szakmai,
- kulturális,
- sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái:
- egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról,
- rendezvények,
- versenyek.
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket
biztosítanak egyes eszközeik használatba adásakor.
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény
- anyagi helyzetéről,
- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,
- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen
megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégítő legyen.
Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s
azokat megtartsa.
Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart:
- a Kormányhivatallal,
- más, a nevelés területén létrehozott hivatalos szervvel.
A kapcsolat tartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti.
A konkrét feladatokat az Intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el.
A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény a nevelési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai
szakszolgálattal.
A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- a fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- a nevelési tanácsadás,
- a logopédiai ellátás,
- a konduktív pedagógiai ellátás,
- a gyógytestnevelés,
- a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása.

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó
jogszabályok tartalmazzák.
A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért
felelős miniszter által kijelölt intézménytől.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt:
- a pedagógiai értékelés,
- a szaktanácsadás,
- a pedagógiai tájékoztatás,
- a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
- a sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
- gyermektájékoztató, - tanácsadó szolgálat.
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó
jogszabályok tartalmazzák.
A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való
kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének megelőzése
megszüntetése érdekében:
- a gyermekjóléti szolgálattal, illetve
- a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:
- személyekkel,
- intézményekkel és
- hatóságokkal,
- oktatásügyi közvetői szolgálattal,
- az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal.
Az intézmény segítséget kér, ha a gyermeket veszélyeztetető okokat pedagógiai eszközökkel
nem tudja megszüntetni.
A segítséget az alábbi intézményekből, szervektől kéri:
- a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattól,
- az oktatásügyi közvetítői szolgálattól,
- az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
- a szervek értesítése - ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja,
- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a gyermek igazolatlan
mulasztása miatt,
- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.

- az oktatásügyi közvetítő esetében a közvetítő fenntartó egyetértésével történő
felkérése, és írásban történő megbízása, együttműködés az egyeztetési eljárásban
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a gyermekek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az óvodás
gyermekek egészségügyi feladatait ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg.
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolatban van.
A szolgáltatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.
A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésben tervezni kell.
A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos
igények szerint kell rendezni.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen SZMSZ külön pontja részletesen
tárgyalja.
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és
sport tevékenység jellemző.
Összetartó szerepe jelentős.
A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban
jelenik meg.
Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek felsorolását az alábbi táblázat
tartalmazza.

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek
Az intézményi kapcsolat típusa
Az érintett szervezet neve és címe, valamint a
kapcsolattartás módja
1. Fenntartó:

2. Más oktatási intézmény:

3. Gyermekjóléti szolgálat
4. Egészségügyi szolgáltató
5. Egyéb:

1. 1. Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
1.2. 2366 Kakucs
Fő utca 20.
1.3. szóbeli tájékoztatás, értekezlet, írásbeli
beszámoló
2. 1. Kakucsi Általános Iskola
2. 2. 2366 Kakucs, Hősök tere 7.
2. 3. szóbeli és írásbeli tájékoztatás
2366 Kakucs, Fő utca 20.
Orvosi Rendelő Intézet
2366 Kakucs, Fő utca 156./C-D
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Társadalmi és Kulturális Bizottság

8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
/20/2012. (VIII. 31. EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés j)/
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó,
hozzávetőleges időpontjának megjelölésével a melléklet tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:
- megőrzése, illetve
- növelés.
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei:
- ünnepségek, rendezvények,
- egyéb kulturális versenyek,
- egyéb sport versenyek,
- egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.)
Az intézmény hagyományai érintik:
- az intézmény ellátottjait (gyermekeket),
- a felnőtt dolgozókat,
- a szülőket,
- a korábban az intézményben ellátott személyeket, esetleg
- a szélesebb nyilvánosságot.
Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a
rendezvénnyel érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a melléklet
tartalmazza.
A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:
- jelkép használatával (zászló, jelvény stb.)
- gyermekek ünnepi viseletével,
- az intézmény belső dekorációjával.
Az intézmény konkrét jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának,
használatának leírását a melléklet tartalmazza.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről
is.

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az ünnepély, megemlékezés neve

Az ünnepély,
időpontja

Szüreti felvonulás
Mikulás

Szeptember vége
December 6.

Adventi vásár, gyertyagyújtás

December közepe

Farsangi mulatságok

Február eleje

Márc. 15. megemlékezés

Március 14.

Húsvét

Tavasz

Anyák napja

Május eleje

Csalási és gyermeknap

Május közepe

Évzárók, ballagás

Május vége

megemlékezés

(irányadó)

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények
A rendezvény neve
A rendezvénnyel érintettek A rendezvény
köre
(hozzávetőleges) időpontja
Falusi szüreti felvonulás
nagycsoport
Szeptember vége
Adventi vásár
Nyugdíjasok
köszöntése
Falunap

nagycsoport, középsőcsoport
anyák

napi nagycsoport
középsőcsoport

December közepe
Május eleje
Június közepe

9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés l) pont/
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy
az óvodába járó gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és
belgyógyászati vizsgálaton vesznek részt.
Az egészségügyi ellátás:
- az iskolaorvos és
- a védőnő
együttes szolgáltatásából áll.
Az egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens.
a) védőnői szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Védőnői szolgáltatás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Kakucs Község Önkormányzata
Védőnői szolgálat

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának
jellege (teljes, részmunkaidő stb.)
részmunkaidős
Az ellátást nyújtó által az intézményben
töltendő idő
Havi 8 óra
Az ellátás nyújtásának helye (pontos Kökörcsin Óvoda
címe)
2366 Kakucs, Székesi út 3
Az ellátás nyújtása során annak a
védőnőnek ( védőnői körzetnek) a Bartha Kornélia
megnevezése, akivel együttműködve
történik a szolgáltatás nyújtás
b) fogászati ellátás
Az egészségügyi ellátás megnevezése
Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

Iskolafogászati ellátás
Kakucs Község Önkormányzata
Fogorvosi ellátás
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege részmunkaidős
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)
2366 Kakucs Fő u. 156/d.

10. Az intézményi védő, óvó előírások
Az intézmény – a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet:
- 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában
szabályozni az intézményi védő, óvó előírásokat.,
- a 168. § (1) bekezdés alapján az SZMSZ-ben kell rögzíteni a tanuló- és
gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatokat.
Általános előírások
A gyerekekkel, illetve a szülőkkel
- az óvodai nevelés év, valamint
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt
ismertetni kell a következő védő- óvó előírásokat.
Védő- óvó előírás:
- a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás,
- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
- a tilos és az elvárható magatartásforma
meghatározása, ismertetése.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismerni.

Az ismertetés tényét és tartamát dokumentálni kell.
Az óvoda védő, óvó előírásai, amelyeket a gyermekek az óvodában való tartózkodás során
meg kell tartaniuk.
- Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a kiskorú gyermek szülőjét tájékoztatja az
óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a
tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi
előírásokat. A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás
megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni.
- Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és
munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról,
adminisztrálásáról.
- Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott
helyiségekben kifüggesztésre kerülnek- különösen: sportlétesítmények esetében.
- Testnevelés foglalkozásra nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem
szükséges dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő- óvó intézkedések
szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy:
- olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos
szokások, magatartási formák kialakítására,
- az egyéb foglalkozások során a nevelési- oktatási intézmény sajátosságaira
figyelemmel kialakuljon a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet
megteremtésének készsége,
- átadásra kerüljenek a baleset- megelőzési ismeretek legalább az alábbi
témakörökben:
- közúti közlekedési balesetek,
- mérgezés,
- fulladás,
- égés,
- áramütés,
- esés.
Az intézmény vezetőjének feladata, hogy
- ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz,
szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési
tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen;
- biztosítsa azt, hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari
gázpalack, illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott
építési, felújítási, javítási munka kivételével) ne legyen.
- gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme
folyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok vajdugózásával, illetve a hálózat
megfelelő védelmével;
- biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő
helyiségeibe nem juthatnak-e be.
- gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi
épségükre veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne
használhassanak.
A pedagógusok feladata, hogy:

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;
- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos
berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy
azokhoz gyermekek ne férjenek hozzá;
- javaslatot tegyenek az óvoda épületében és a csoportszobák még biztonságosabbá
tételére.
Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy
- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére,
- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket,
szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége
szempontjából.
Az intézményvezető felelős, hogy az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot
vásároljon. A játékot használó óvoda pedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz
mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a
játékszert az alapján alkalmazni.
A pedagógus az intézménybe ezen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások
figyelembevételével hozhat be a foglalkozásra, tanórára az ő általa készített, használt
pedagógiai eszközöket.
A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket,
figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább
évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.
A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető feladatai:
- megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a
gyermekek felügyelete, védelme,
- kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja;
- nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásáról,
- a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és
szervezési okokat,
- a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett
jegyzőkönyvvezető rendszeren, illetve ha nem lehetséges, papír alapon)
- a jegyzőkönyvet továbbítani kell,
- a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek,
- súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal
jelentésre kerüljön,
- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
/Súlyos az a gyermekbaleset, amely a gyermek:
- a halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint- a balesettel összefüggésben életét
vesztette),

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását,
- számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést,
egészségkárosodását,
- súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb
részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
- tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását,
bénulását vagy agyi károsodását okozza./
- lehetővé teszi az óvodaszék ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét a
gyermekbalesetek kivizsgálásában;
- intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a
megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
A pedagógus feladata:
- az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,
- nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető
utasítására:
- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában,
- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás
határideje nem tartható,
- súlyos balesetekkel kapcsolatban:
- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető
távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről,
- közreműködik a baleset kivizsgálásában
- közreműködés az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet
tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele
biztosításában,
- intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre;
az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása.
Nem pedagógus, alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a
gyermekbaleseteket követő feladatokban.
11. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés n)/
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az
intézményvezetőt.
Az intézményvezető rendkívüli esemény jellegének megfelelően
a) haladéktalanul értesíti:
- az érintett hatóságokat,
- a fenntartót,
- a szülőket,
b) megtesz mindet olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek,
védelmét, biztonságát szolgálják.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
- a tűz,
- az árvíz,
- a földrengés,

-

bombariadó,
egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő
körülmény:
- egész napos gázszünet,
- az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető
körülmény,
- az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó).
- járvány.

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell, az intézmény
kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerint terv szerint kell, hogy történjen.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető
pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell:
- amennyiben a gyermekek intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a
szülők mielőbbi értesítése, a gyermekek elvitelének megszervezése,
- a következő napot, esetleg napokat érintő nevelési szünet elrendeléséről, s a szülők
tájékoztatásáról,
- olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a gyermekek maximális
védelmét.
Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre vonatkozóan
előre intézkedési terveket készíthet, melyet a jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni.
A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések
Rendkívüli esemény megnevezése
Tűz

Árvíz

Földrengés

Bombariadó

Intézkedések
A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása
alapján:
1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. A tűzoltóság értesítése
1.3. A tűzoltás megkezdése
1.4. Az egyes értékek mentése
1.5. A gyermekek elhelyezése, illetve
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.6. A fenntartó értesítése
1.1. A gyermekek biztonságba helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
1.1. A gyermekek biztonságba helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. Az illetékes hatóságok értesítése

Egyéb veszélyes helyzet

1.3. A gyermekek elhelyezése, illetve
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.4. A fenntartó értesítése
1.1. A gyermekek biztonságba helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők
értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Indokolt esetben tanítási szünet
elrendelése

12. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési
szabályzat véleményezési joggal ruházza fel
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés p) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzat köteles szabályozni azokat az ügyeket, melyekben a
szülői szervezetet (közösséget) e szabályzatában véleményezési joggal ruházza fel.
A szülői szervezetet a jogszabályokban meghatározott véleményezési jogokon túl a szervezeti
és működési szabályzat a következő véleményezési joggal ruházza fel.
A szülői szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg.
13. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők
közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és képviselet szabálya, a szervezeti egységek
közötti kapcsolattartás rendje
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni – a vezetők és a szervezeti
egységek közötti kapcsolattartás:
- rendjét,
- formáját,
- a vezetők közötti feladatmegosztás rendjét,
- a kiadmányozás és képviselet szabályait,
- a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét.
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Vezetői szint
Szervezeti egység
Rendje és formája
1. számú szervezeti - Értekezletek ideje, rendszeressége:
Legfelsőbb
havonta egy délután
vezetői
szint egység,
(intézményvezető) neve: - Csoportos megbeszélések ideje,
óvodapedagógusok
rendszeressége:
szükség esetén bármikor
- Egyéni beszélgetések, beszámolók,
tájékoztatása ideje, rendszeressége:
havonta, de bármikor
2. számú szervezeti - Értekezletek ideje, rendszeressége:
egység,
kéthavonta egy délután
- neve:
- Csoportos megbeszélések ideje,
óvodapedagógusok
rendszeressége:

munkáját segítők:
- dajkák
- takarító

szükség esetén bármikor
- Egyéni beszélgetések, beszámolók,
tájékoztatása ideje, rendszeressége:
kéthavonta, de bármikor

14. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje,
részvétele a pedagógusok munkájának segítésében
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni:
- a szakmai munkaközösségek együttműködését,
- a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét,
- a szakmai munkaközösségek részvételét pedagógusok munkájának segítésében.
A szakmai munkaközösségek együttműködési feladatai:
együttműködnek az intézményvezetővel az intézményben folyó nevelő-oktató munka
tervezésében, szervezésében, értékelésében; ezen belül:
- részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában,
- döntés a továbbképzési programokról
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje
- a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását
intézményvezető irányítja, gondoskodik a különböző véleményezési,
együttműködési feladatokhoz szükséges kapcsolatok fenntartásáról;

az
és

A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed:
- közvetlen szakmai segítségnyújtásra,
-a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére,
- a szakmai tapasztalatcserére,
- a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,
- a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló tanárok óráinak/foglalkozásainak
látogatására,
- a szakmai munkaközösséghez tartozó pedagógusok óráinak/foglalkozásainak
látogatására, a fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen
szakmai segítségnyújtásra.
- a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a
tevékenység hatékonyságának vizsgálatára.
A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az
éves munkatervében is meghatározhatja.
1. számú szakmai munkaközösség
A munkaközösség neve: Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása IPR
Tagjainak száma: 5
Vezető: Nagy Henrietta
Tagok: Adamicza Zoltánné
Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta
Greman Lászlóné
Spanyielné Elek Györgyi

15. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása
A pedagógiai programról való tájékoztatás szabályai
Az intézmény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni.
Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82.§-át az alábbiak szerint
szabályozza a tájékoztatás szabályait:
A pedagógiai program nyilvánossága
A pedagógiai program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a pedagógiai programot
szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy pedagógiai
program:
a) papír alapú példányai közül:
- egy példánya a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön,
- egy példánya a nevelők részére átadásra kerüljön, akik a szülők
részére a szülői értekezletek alkalmával biztosítja a pedagógiai
programba való betekintést,
b) elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény honlapján.
A pedagógia program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
- hirdetőtáblán történő elhelyezés,
- intézményi honlapon történő publikáció
A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására
kijelölt dolgozó felelős.
A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás
Az óvodavezető a mellékletben kijelölt pedagógust kötelezi arra, hogy a szülők részére
tájékoztatást adjon a pedagógiai programról.
A tájékoztatást kérhető szóban és írásban.
A tájékoztatást:
- lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege megengedi,
- legkésőbb a feltett kérdéstől számított 14 napon belül meg kell adni akkor, ha a
kérdés összetett. (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely
jogvesztő határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a szülő jogát,
jogos érdekét sértené.)
A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A
tájékoztatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát.
A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására köteles pedagógus kijelölése
A pedagógiai programmal összefügg tájékoztatás megadása – visszavonásig – kijelölöm a
kötelező pedagógust:
Neve: Nagy Henrietta

A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdés alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a házirenddel kapcsolatos tájékoztatás
rendjét.
A házirend nyilvánossága
A házirend nyilvános.
A házirend:
a) papír alapú példányai közül:
- egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek,
- egy példánya a központi hirdetőtáblán ki kell függeszteni,
b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján.
A házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
- hirdetőtáblán történő elhelyezés,
- intézményi honlapon történő publikáció.
A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására
kijelölt dolgozó felelős.
A házirenddel összefüggő tájékoztatás
Az óvodapedagógusok a nevelési év elején ismertetik a házirendet:
- a gyermekekkel,
- szülői értekezleten a szülőkkel.
A házirend érdemi változásáról a változást követően 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell
azzal, hogy meghatározásra kerül az, hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető
el (hol, hogyan került nyilvánosság hozásra).
A jelen SZMSZ nyilvánossága
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdés alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a jelen SZMSZ-el összefüggő
nyilvánosságra hozatali szabályokat.
Az SZMSZ nyilvános.
Az SZMSZ:
a) papír alapú példánya a központi hirdetőtáblán ki kell függeszteni,
b) elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján.
Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
- hirdetőtáblán történő elhelyezés,
- intézményi honlapon történő publikáció.

A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás megadására
kijelölt dolgozó felelős.
A szülők tájékoztatása
Az intézmény- a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdés alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a szülők tájékoztatásának egyes
kérdéseit.
Az óvoda vezetője köteles megszervezni azt az írásbeli tájékoztatást, mely információt
szolgáltat a szülőknek a megelőző nevelési év végén:
a) azokról a ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő nevelési évben a
nevelő munkához szükség lesz,
b) az óvodától kölcsönözhető felszerelésekről,
c) arról, hogy az óvoda milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások
csökkentéséhez.
Az írásbeli tájékoztatás szülők részére történő átadásának határideje: június közepe
A szülők részére legalább 5 napot kell adni arra, hogy a tájékoztató tartalmát megismerje.
16. A fegyelmi eljárás
Az intézmény – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés q) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az iskolában a tanulóval
szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás, ezen belül az egyeztető eljárás részletes
szabályit.
Mivel az intézményben csak gyermekek tartózkodnak, jelen SZMSZ nem szabályoz a tanulók
fegyelmi eljárásának kérdéseit.
17. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés r)/
A hitelesítés követelménye
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványokat:
- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,
- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, kinyomtatást követően hitelesíteni kell.
A hitelesítés módja
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően kell végezni:
- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,
- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely
tartalmazza:
- a hitelesítés időpontját
- a hitelesítő aláírását,

- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.
A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy
annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy
a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.
Ez esetben a hitelesítés szövege:
Hitelesítési záradék
Ez a dokumentum …. folyamatos sorszámozott oldalból/ lapból áll.
Kelt.: …………………….
PH
………………………..
hitelesítő

A hitelesítésre jogosultak
A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az
óvodavezető határozza meg és függeszti ki a nevelőtestületi szoba hirdetőtáblájára.
Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított nyomtatványok:
Pedagógus igazolványt igénylő rendszer.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az
intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok
hitelesítésére alakítja ki.
18. Az intézményvezető feladata- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök,
munkaköri leírás - minták
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés t)/
Az intézményvezető feladat- és hatásköreiből leadott feladat- és hatáskörök a következők:
Az általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül
- A továbbképzéssel, képzéssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök új
címzettje: Greman Lászlóné
- A gyermek veszélyeztetettségével összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
új címzettje: Greman Lászlóné
A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül
- A pedagógiai programmal összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök új
címzettje: Nagy Henrietta- óvónő

- Az óvodában működő egyéb szervezetekkel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és
hatáskörök új címzettje: Nagy Henrietta
- A tanulói jogviszony keletkezésével és megszűnésével összefüggő feladatok közül átadott
feladat- és hatáskörök új címzettje: Nagy Noémi- pedagógiai asszisztens
Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái
(II. 1. számú melléklet)
Az intézményben alkalmazandó munkakörök munkaköri leírás mintái – terjedelmi okokból a
jelen SZMSZ-hez mellékletként kerülnek csatolásra.
A munkaköri leírás minták – a nemzeti köznevelési törvény 62. § (1) bekezdés m) pontja
alapján – tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is.
19. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok melynek megtartása
kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel
kapcsolatban nem álló más személyeknek
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (4)/
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény
következő szabályzatait:
- a nemdohányzók védelmének helyi szabályai,
- tűzvédelmi szabályzat,
- munkavédelmi szabályzat,
melyek megtalálhatóak az intézmény hirdető tábláján.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére, épületébe,
rendezvényre, az alábbi tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani: ami balesetet
okozó, szúró, vágó, robbanó tárgyakat.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó
ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartózkodni, illetve megjelenni.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel
az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, tanórán kívüli
foglalkozást, valamint rendezvényét.
20. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem szabályozható kérdések
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/
A kiemelt munkavégzésért járó kereset – kiegészítés feltételeit: mivel nincs kollektív
szerződés, ezért a közoktatásról szóló törvény 118.§ (12) bekezdése alapján a SZMSZ-ben
kell szabályozni.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés megállapítható bármely közalkalmazott
számára
A kereset kiegészítés járhat:
- egy alkalomra, illetve
- meghatározott időtartalomra, melyet havonta kell kifizetni

20.1. Rendszeres személyi juttatások
A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye,
illetménykiegészítés, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen
ismétlődve kerülnek kifizetésre.
A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési
fokozatba kell besorolni.
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési
okiratban kell rögzíteni.
Az illetményt, a tárgyhót követő hó 5 napjáig kell kifizetni.
A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult.
Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékban kell meghatározni.
Vezetői pótlék
A magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg.
A Képviselő-testület a 104/2004. (09. 27.) sz. Határozatában az adható pótlék mértékét a
maximum pótlék összegének 80%-ában határozta meg.
Címpótlék
A főtanácsost, a főmunkatársat, a tanácsost, valamint a munkatársat címpótlék illeti meg.
A pótlék mértéke:
a./ a főtanácsosi cím esetén a pótlékalap 100%-a,
b./ a főmunkatársi cím esetén a pótlékalap 75%-a,
c./ tanácsosi cím esetén a pótlékalap 50%-a,
d./ munkatársi cím esetén a pótlékalap 25%-a.
e./ minőségi bérpótlék alap
Egyéb juttatások
A munkáltató támogatja a közalkalmazott kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek
kielégítését, életkörülményeik javítását.
20.2 A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által
szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között
létrejött együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.
Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a
nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.
Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és
vallásszabadságát.
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a szülői
szervezet véleményét.
A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje:
A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében
kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igényeket az óvodatitkár összesíti és
továbbítja az egyház képviselőjének, aki a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított
szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott

foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek
megvalósításra.
20.3. Lobogózás szabályai
 A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót
állandóan kitűzve kell tartani.”
 A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a
középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel
lobogózás szabályait.
 A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik.
20.4. A telefonhasználat eljárásrendje
A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma
állapotban tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi
vonalas telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. Az arra rendszeresített
füzetben minden dolgozó köteles rögzíteni telefonbeszélgetéseinek: számát, időpontját,
tárgyát. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú
beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem használhatja.
20.5. Hivatali titok megőrzése
Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A közalkalmazott
nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre
hátrányos következménnyel járhat.
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és
amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.
A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója
köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.
Hivatali titoknak minősül:
 amit a jogszabály annak minősít
 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok
 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat
 továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása,
illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak
minősít.
20.6. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje jelen SZMSZ-ben – figyelembe véve a
nemzeti köznevelésről szóló törvény 43.§ (1) bekezdését szabályozásra kerül.
Az adtakezelési szabályokat az SZMSZ mellékleteként terjedelmi okokból csatolt
adatkezelési szabályzat határozza meg.
II. 2. számú melléklet
20.7. A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök
A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra:





számítógép
számítógépes programok
elektronikus adathordozók

21. A közértékű adat megismerésének szabályai
A szabályzat célja:
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
Törvény III. Fejezetében foglalt rendelkezések, továbbá a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2 h) pontja, és a 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rend, 30. §(6) bekezdésében megfogalmazott előírások figyelembevételével elősegítse
a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog érvényesülését azáltal, hogy
meghatározza az igény esetén követendő eljárás pontos menetét, az ügyintézésben részvevő
személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó személy, illetve az adatot szolgáltató
óvoda eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.
2. A Szabályzat rendelkezéseit Kökörcsin Óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére
irányuló igények esetében kell alkalmazni.
A közérdekű adat megismerésének szabályait az SZMSZ mellékleteként csatoljuk.
/Az SZMSZ II. 3. számú melléklet/
Melléklet
II. 1. számú – MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
Óvodapedagógus munkaköri leírása
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló
MUKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint:

Egyéb juttatások

A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a
kollektívszerződések szerint:……………….

MUNKAKÖR

Beosztás

ÓVODAPEDAGÓGUS

Cél

A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük
sokoldalú elősegítése, tevékenységük, életkoruk megfelelő
irányítása.
óvodavezető

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

A 30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el
írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

40 óra

Kötelező órák száma
Munkaidő beosztás

32 óra
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint

II.
KÖVETELMÉNYEK
Iskolai
végzettség, Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a
nevelőtestület jogkörbe tartozó intézményi dokumentumok, belső
szabályzatok ismeret.
Szükséges képességek
Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség,
empátia, kedves, nyílt személyiség, jó szervezőképesség.
Személyes
Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság,
tulajdonságok
megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.
KÖTELESSÉGEK
Feladatkör részletesen:
 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok
határozzák meg.
 Munkáját a telephelyvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.
 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos
pedagógiai feladatokat.
 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi
együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.
 Betartja a jogszabályok és belső szabályzatok előírásit, az egészségügyi előírásokat, és
szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
 Gondoskodik a gyermek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül.)
 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos,
eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő
módszerekkel fejleszti.
 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hatályos családi helyzetet, a sajátos
nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.












Menedzseri a tehetséges gyerekeket.
Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt.
Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.
A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak
megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.
Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek
értékelési rendszerét, majd év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a
gyermekek értékelési rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is
értékeli a gyermekeket, és azt ismerteti a szülőkkel.
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és
az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
A napi nevelőmunkához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat
megfelelően alkalmazza.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény jogszabályok által
valamint az óvoda SZMSZ-ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa
vezetett gyermek csoportra terjed ki.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén- meghatározott szempontok szerint- az egész éves teljesítményét írásban értékeli
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermeki és
dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak
szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja
hagyományosan kialakult kapcsolataikat.
FELEŐSSÉGI KÖR
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek
biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:





III.

Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért;
A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
A vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra
az egyéb feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésre, munkájáról véleményezéshez.
Ellenőrzést maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésre a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésre jogosultak:
 Óvodavezető
 Szakmai munkaközösség vezető
 Külső szakértő egyeztetett időpontban
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket
végezhetnek a nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az
intézményi munkatervben jelöltek szerint.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás ………………-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt:
……………………………….
Intézményvezető
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottak magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.

Kelt:
………………………………….
munkavállaló

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

……………………… intézményvezető

MUKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint:

Egyéb juttatások

A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a
kollektívszerződések szerint:……………….

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
- Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása
érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Óvodavezető- helyettes
- 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető
helyettes,
- 30 napon túli helyettesítést az intézményvezető
rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Munkaidő beosztás

40 óra
- Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a
dolgozóval való egyeztetés szerint
- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti
ki, a fennmaradó időben nyári tábor, intézményi
ügyeletre beosztható.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai
végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmassági, büntetlen előélet.
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén pedagógiai
asszisztensi végzettség
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELEZETTSÉGEK- Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása
Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
 Feladatait az óvoda napi és heti rendjéhez igazodva, közvetlen helyettese
határozza meg.



















A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket.
Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítségéről a pedagógusok iránymutatása
szerint.
Foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elrakja, segíti a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek
eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeket, egyéni segítséget nyújt, hogy a
foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni.
Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.
Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a
gyermekek étkezésére.
Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
Az udvari levegőztetésnél, sétál segíti a gyermekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában, játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart.
Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai
közlekedését, a programokon való kultúrált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a
pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett foglakozásokat előkészítésében,
levezetésében.
Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban
tartja, előkészíti a következő napokra.
Segíti a gyermekek hazabocsátásánál.
Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A
megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a
gyermekekkel gyakorolja.
Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy
haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap.
Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott
pedagógust vagy vezetőt.
Ismeri az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program).
Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok
útmutatása szerint végzi.

FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek
Személyekért
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és része a jó munkahelyi légkörnek.
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját,
törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek
egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában.
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő
pedagógusokhoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörbe is kötelező.
Vagyon
Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű
használatáért.
Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.
Pénzügyi döntések
Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után
intézkedhet.
Tervezés
Figyelemmel kíséri a csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását
proaktívan segíti.
Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.
Technikai döntések
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségeket.
Bizalmas információk
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titkoknak minősülő
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/ dolgozói, gyereki,
szülői/ csak a szükséges mértékben- az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására
tárhat fel.
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, Házirend, stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások, és a nevelőtestületi
határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is
betartja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Kapcsolatok
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az
óvodavezetővel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény
gyermeki és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszi: a szülőkkel.
Munkáját háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként minősíti.
Munkakörülmények
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi.
Munkaszobája a nevelői szoba, csoport szoba. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló
berendezés áll rendelkezésére.
JOGKÖR, HATÁSKÖR

Gyakorolja az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, hatáskörökre és képviseleti joga az
adott gyermekcsoportra terjed ki.
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
Véleményezésre jogosult:
- intézményvezető választás
- éves munkaterv értékelés
Döntésre jogosult:
- pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben
Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
Beszámolási kötelezettsége
Meghatározott szempontok szerint- az egész éves teljesítményt írásban értékeli
ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK
 Intézményvezető és helyettese
 Szakmai munkaközösség vezető
 Külső szakértő egyeztetett időpontban
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket
végezhetnek a nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az
intézményi munkatervben jelöltek szerint.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás ………………-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt:

……………………………….
Intézményvezető

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
- 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottak magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt:

………………………………….
munkavállaló

DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Joggyakorló

………………………. intézményvezető

MUKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

Közalkalmazotti bértábla szerint:

Egyéb juttatások

A törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a
kollektív szerződések szerint:……………….

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

DAJKA
- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek
zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az
óvodapedagógusok munkáját.
- Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása.
Óvodavezető
- 30 napon belüli helyettesítést a telephelyvezető,
- 30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai
végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Egészségügyi alkalmassági, büntetlen előélet.
Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása, az intézményvezető utasítása alapján az óvoda nyitása
és zárása.
Megjelenéssel/ külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

ELLENÉRZÉSRE JOGOSULTAK
Intézményvezető és csoportvezető
Az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Évente egy alkalommal- meghatározott szempontok szerint – egész éves teljesítményt írásban
értékeli.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN - ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK
A gyermekek gondozása, felügyelet
 Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatot, a közösségi élet megtartási
szabályait és az egészségügyi előírásokat.
 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve
ellátja a gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést,
tisztálkodást, az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A
dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti.
 Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.
 Részt vesz a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül.)
 Türelmes, halk, szeretetteljes, hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a
napközben megbetegedőkre.
 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása
 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a telephelyvezető által megjelölt
területen.
 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.
 Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal,
használat után helyre rakja a felszereléseket.
 Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a
játszóhomokot felássa, fertőtlenít, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait.
 Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakt, játékokat
tisztít, fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja.
Étkezéssel kapcsolatos feladatok
 A HACCP – előírásait- az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.
 Az ételt a csoport létszámnak megfelelően, bekészíti a csoportszobába.




Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és
ivóvízről.
Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkezést, leszedi az
edényeket, a szennyes edényeket kihordja a konyhába.

Eseti dajkai feladatok
 Szükség esetén a gyermekeket lemossa.
 Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt.
 Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás
idején, fertőző megbetegedés esetén)
 Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén
azonnal.
 Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén
gyakrabban.
 Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az
udvari játékokat lemossa.
 Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról.
 Évente felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az
amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás ………………-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: ……………………………….
Intézményvezető
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottak magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: ………………………………….
munkavállaló
Melléklet
II. 2. számú - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. Általános rendelkezések
A Kökörcsin Óvoda adatkezelési és adatvédelmi rendszere a hatályos jogszabályokon alapul,
melynek alapelvei a következők:
 Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért,
hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az
intézményvezető felelős.
 Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni.

 Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség
teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen.
 Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.
 Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos
vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó
személyes adatokat.
 Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen
vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására.
 Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól,
az adatkezelő személyéről.
 Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére.
 Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén.
 A Kökörcsin Óvoda vezetője gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre juttatásához
szükséges.
2. A szabályzat alapját képező jogszabályok
1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ...
3. 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről
6. 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről
7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
8. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
10. Az óvoda SzMSz-e.
A szabályzat célja:
Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása annak
érdekében, hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
E törvény alkalmazása során:
 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az








érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép- , hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés
Az Nkt. 41. § (1) alapján óvodánk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a
köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Nyilvántartja a:
 pedagógus oktatási azonosító számát,
 pedagógusigazolványának számát,
 a jogviszonya időtartamát és
 heti munkaidejének mértékét.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
 neve (leánykori neve)
 születési helye, ideje
 anyja neve
 TAJ száma, adóazonosító jele
 lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
 családi állapota
 gyermekeinek születési ideje
 egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
 szakképzettsége(i)
 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
 tudományos fokozata
 idegennyelv-ismerete
 a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
 a munkahely megnevezése,
 a megszűnés módja, időpontja
 a közalkalmazotti jogviszony kezdete
 állampolgársága
 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
 a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele

 e szervnél a jogviszony kezdete
 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása,
FEOR-száma
 címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
 a minősítések időpontja és tartalma
 személyi juttatások
 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott
idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
 a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges
valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők
részére továbbítható.
4. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai
Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzéséért,
kezeléséért, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az óvodavezető
felel.
Az óvodában a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért
 óvodavezető,
 az
intézményi
nevelőmunkát
segítő
közalkalmazottak
tekintetében
a
teljesítményértékelést végző vezető-helyettes,
 a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott,
 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében.
tartozik felelősséggel.
A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a
munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A teljesítményértékelést végző vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül
gondoskodik arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy
kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat
ismerhesse meg.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes szabadság miatti
távollét időtartamának nyilvántartását az óvodavezető-helyettes vezeti.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó
nyilvántartást az óvodavezető vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását követően átad a
személyi anyag részére.
A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a
személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és
időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a
személyi anyag részeként kell kezelni.
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le
kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése
után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a központi
irattárban kell elhelyezni.
A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.

A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a
Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak
betekinteni:
 a közalkalmazott felettese,
 a minősítést végző vezető,
 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és
a bíróság,
 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e
feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási
szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a
közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás
tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az iratokat elzárva az
intézmény páncélszekrényében kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés (tűz,
víz ) megakadályozása érdekében.
5. Az adatkezelés módja, feladatai és szabályozása
5.1. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
Az óvoda az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartja nyilván:
A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma.
 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok
 felvételivel kapcsolatos adatok,
 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
 a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok,
 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
 a gyermek, oktatási azonosító száma
5.2. A gyermekek adatainak kezelésére és továbbítására jogosultak
Az óvodavezető, a vezető-helyettes feladatköre vagy megbízása szerint az óvodapedagógus, a
gyermekvédelmi felelős, az óvodatitkár.
Az óvodavezető, a vezető helyettes kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, s
továbbítja a jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint.
A gyermekvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat és előkészíti az
adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek.

Az óvodavezető nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési
díjának megállapításához szükséges adatokat.
A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül részt
vesz az óvodavezető és az általa kijelölt ügyintéző.
Az óvodapedagógusok vezetik és nyilván tartják a gyermek személyes adatait, sajátos
nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, óvodai fejlődésével, valamint az
iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó adatait és előkészítik adattovábbításra a
vezetőnek.
5.3. Az adatok továbbítása
A gyermek adatai közül
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve,
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye,
tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje,
megszűnése, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a
jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a
fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője,
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
 óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához,
iskolához,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye,
társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,
az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre
vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az
egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője,
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye,
tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával
kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok a
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel
foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe
vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, továbbítható.

A gyermek,
 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére,
magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat
intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
 óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével
kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az
iskolának, továbbítható.
Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a
kedvezményre való jogosultsága.
Az adattovábbítás az óvodavezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt megkeresés

esetén elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával. Intézményen belül
papír alapon zárt borítékban.
6. Titoktartási kötelezettség
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a
nevelőtestület tagjainak egymás közti a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat
közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodavezető útján
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a
gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés
tekintetében a szülő írásban felmentést adott.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési törvény
alapján kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.
Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben,
célhoz kötötten kezelhetik.
Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa megbízott
vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban
való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az
elévülési idő végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
7. Adatvédelem
Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a
vírusvédelmet és archiválást. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását
mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos
védekezés, az elektronikus adathordozó esetében a rendszergazda, a papíralapú
nyomtatványok esetében az óvodatitkár, a gyermekek adatainak estében az óvodapedagógus
feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével megegyezően.
8. A közoktatás információs rendszere (KIR)

A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a nemzetgazdasági
szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási gyermek adatokat
tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése,
illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett meghatározott
esetben adható ki. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal.
A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint –
kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények,
amelyek közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában.
Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő a hivatal azonosító
számot ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító
számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az
azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét
és típusát, valamint OM-azonosítóját.
A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az
információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét
bejelentik a nyilvántartásba.
Az óvoda vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott
adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.
A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, azonosító
számot ad ki.
 A közoktatás információs rendszere tartalmazza a gyermekek nyilvántartását.
 A nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét és idejét azonosító
számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, valamint az
érintett nevelési intézmény adatait.
 A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz
kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott
részére. A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az
érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
9. A pedagógusigazolvány
A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt ad ki.
 A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a
munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a
közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja.
 A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult
fényképét és aláírását.
 A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az
igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez
továbbíthatók.
 A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a

pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási
Információs Irodával történő egyeztetését foglalja magában.
10. A közalkalmazottak jogai és kötelességei
A közalkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait
tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról
másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást
kérhet személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más
szervhez való továbbításáról.
A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás
vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős
azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak,
teljesek és aktuálisak legyenek.
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles írásban
tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az adatok
aktualizálásáról.
11. A szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőjére, vezető beosztású beosztottaira, minden
közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire, e Szabályzat szerint kell ellátni a
közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak
kezelését.
A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e Szabályzat szerint kell
végezni.
E Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után,
illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekek adataival
kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától,
annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
12. Illetékesség
 Az óvoda vezetője:
 biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését
 biztosítja a szabályozás megismerhetőségét
 ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges
korrekciókat
 eljár a szabályozás megsértéséből eredő- helyben kezelhető - panaszok
esetén
 Az óvodavezető helyettes
 biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak
ellenőrzését
 kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával,
fejlesztésével kapcsolatban
 előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az
óvodavezető elé terjeszti azt engedélyezésre
 Óvodapedagógusok
 betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit
 kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás,
szabálykövetés fejlesztését
12. Záró rendelkezések

A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti
meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A KÖKÖRCSIN ÓVODA SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK II. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az
adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező
érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven
aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat a
melléklet tartalmazza.
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Név

Beosztás

Az Adatkezelési Szabályzatot a SZÜLŐI SZERVEZET tagjai megismerték. Az aláírásokat a
melléklet tartalmazza:
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
Név
1.
2.
3.
4.
5.

Csoport

6.
7.
8.
9.

Kakucs, 2013. 03. 25.

...................................................
óvodavezető

Melléklet
II. 3. számú – KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK SZABÁLYAI
Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések
1. Az eljárás a közérdekű adatmegismerésére irányuló igényre indul. Igényt nyújthat be
bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet (továbbiakban: igénylő) függetlenül attól, hogy az igényben foglalt adatokat saját
felhasználásra, vagy más személy, szervezet részére történő továbbítás céljából igényli. Az
igény személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben, stb.), valamint a 4.11.
pontban meghatározott esetben telefonon is előterjeszthető.
2. Amennyiben az igénylő másolatok készítésére is igényt tart, úgy igényét személyesen,
postai úton, vagy e-mailben terjesztheti elő.
3. Az igénylő igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja, az óvoda
azonban jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését igényelni.
4. Az írásban benyújtott igényben – az 2.11. pontban meghatározott esetek kivételévelfeltüntetésre kerül:
 az igénylő neve és levelezési címe;
 napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
 az igényelt adatok pontos meghatározása;
 nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni,
vagy másolatok készítését igényli;
 másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen vagy postai úton),
továbbá aláírt kötelezettségvállalás az ezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről.
5. A személyesen megjelent igénylő igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány
kitöltésével az óvodatitkár irodáján nyújthatja be. A formanyomtatvány mintáját a
Szabályzatban melléklete tartalmazza.

6. A vezető ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt az igény teljesíthetősége
szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a ki, szükség szerint a kitöltéshez
segítséget nyújt.
7. A vezető a formanyomtatványon szereplő igényt tartalmi szempontból nem vizsgálja,
azonban adatokra irányuló igény esetében az igénylőt a közzétett adat pontos fellelhetőségéről
tájékoztatja. Amennyiben az igénylő igényét ennek ellenére fenntartja, a továbbiakban az
általános szabályok szerint kell eljárni.
8. A vezető minden munkanap délelőtt 10 óráig soron kívül továbbítja az előző munkanapon
érkezett igényeket az óvodavezetőnek.
9. Az írásban előterjesztett igényeket az óvodavezetőnek kell megküldeni. Amennyiben az
igénylő az írásban előterjesztett igényét nem az óvodavezetőnek küldte meg, a címzettként
megjelölt szervezeti egység haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanap 10
óráig továbbítja az igénylést az óvodavezetőnek.
10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell eljárni,
amennyiben azok az óvoda kezelésében lévő adatok megismerésére vonatkoznak.
11. Abban az esetben, ha az igénylő igényét az igényelt adatokkal rendelkező óvodában
szóban (személyesen, telefonon), illetve e-mailben terjeszti elő, a szervezeti egységamennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az igényelt adat olyan közérdekű
adatnak minősül, amelynek nyilvánosságát jogszabályban nem korlátozza, és az igénylő sem
emel a 7.3. pontban meghatározott tartamú intézkedés megelőzésével teljesített adatközlés
ellen kifogást – az igényelt adatokat szóban, illetve e-mailben is közölheti. Az óvoda, az
igényt és annak elintézési módját is tartalmazó ügyiratot az adatszolgáltatási nyilvántartás
vezetése céljából megküldi a fenntartó részére.
12. Amennyiben az előző bekezdésben meghatározott módon előterjesztett igény nem
válaszolható meg azonnal, az igényt – az igénylő egyidejű tájékoztatásával – haladéktalanul
továbbítani kell a fenntartónak. Az óvoda az igény teljesítése során a továbbiakban az
általános szabályok szerint jár el.
2. Az igény vizsgálata
1. Az óvodavezető a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja abból a szempontból,
hogy
 a 2.4. pontban meghatározott adatokat tartalmazza-e;
 a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható;
 az adatok az óvoda kezelésében vannak.
2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéséhez
szükséges adatokat - ideértve azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívánt adatot az
igénylővel és- a tőle elvárható módon és mértékben - segítséget nyújt a formailag megfelelő
igény benyújtására, illetve a megismerni kívánt adatok körére konkrét meghatározása
érdekében.
3. Amennyiben az óvodavezető által az előző bekezdés alapján nyújtott segítséget
eredményesnek bizonyult, az igénylőt fel kell kérni, hogy az egyeztetés eredményeként
kiegészített igényét ismételten nyújtsa be.

4. Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható
meg, hogy az igényben szereplő adatok, vagy azok egy része nem az óvoda kezelésében
vannak, az igény vagy annak egy részét az óvodavezető haladéktalanul megküldi az illetékes
szervhez, az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem
állapítható meg, az igénylőt az igény teljesíthetetlenségéről kell értesíteni.
5. Ha az igény teljesítéséhez – az óvoda kezelésében lévő adatok alapulvételével – új adat
előállítása szükséges (pl. az ügyfél által meghatározott típusú dokumentumok bizonyos
adatainak kigyűjtése, statisztikák elkészítése), a vezető – az érintett szakterületek bevonásával
– megvizsgálja az igény teljesíthetőségét, továbbá a felmerülő költségekről – az óvoda
önköltségszámításának
rendjére
vonatkozó
belső
szabályzatában
foglaltak
figyelembevételével – a vezető megkeresése alapján – a Polgármesteri Hivatal előzetes
díjkalkulációt készít, amelyről az igény teljesítésének egyéb feltételeivel együtt az ügyfelet
tájékoztatja. Amennyiben az igénylő a díj- és egyéb feltételeket elfogadja, a további eljárásra
(ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás mértékét) a
vezető és az igénylő megállapodása irányadó.
3. Az igény intézése
1.1.A formai és tartalmi szempontból megfelelő igény benyújtása után a vezető
haladéktalanul megállapítja, hogy az igényben foglalt adatok pontosan mely
szervezeti egységeknél találhatóak, ezt követően intézkedik ezek beszerzéséről.
1.2.A szervezeti egységek az igényelt adatokat tartalmazó ügyiratokat, dokumentumokat a
megkeresésben megjelölt időpontig, legkésőbb azonban a megkereséstől számított
három munkanapon belül kötelesek az óvodának átadni. A szervezeti egységek az
átadást nem tagadhatják meg arra hivatkozással, hogy a dokumentumok, illetve azok
egy része nem minősülnek közérdekű adatnak, azonban erre vonatkozó álláspontjukat
az óvodával előzetesen közölhetik.
1.3.Az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumok teljes körű, hiánytalan
átadása a megkeresett szervezeti egység felelőssége, a megfelelő teljesítést az óvoda
nem vizsgálja. Amennyiben azonban az óvoda a rendelkezésre álló adatok alapján
kétséget kizáróan megállapítja, hogy az igény teljesítése céljából egyéb
dokumentumok beszerzése is szükséges, ezek megküldésére a szervezeti egységet
soron kívül felhívja. A megkeresésének a szervezeti egység egy munkanapon belül
köteles eleget tenni.
1.4.A dokumentumok beérkezését követően az óvoda haladéktalanul megállapítja, hogy
 mely dokumentumok tartalmazzák az igénylő által igényelt adatokat
 azok olyan közérdekű adatnak minősülnek-e, amelyek nyilvánosságra
hozatala 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról alapján nem korlátozott.
1.5.A szervezeti egységek által átadott azon dokumentumokat, amelyek nem tartalmaznak
az igénylő által megismerni kívánt adatot, illetve tartalmaznak, de azok nem adhatóak
ki az igénylőnek, az óvoda az ügy egyéb irataiból elkülöníti. Az elkülönített
dokumentumokat a vezető az eljárás végeztével, a többi dokumentummal együtt küldi
vissza az illetékes szervezeti egységhez.
Amennyiben az óvoda azt állapítja meg, hogy az igénylő által igényelt adatok nem hozhatóak
nyilvánosságra, ennek tényéről, okairól, továbbá az Info. tv. 31.§ (1) pontjában meghatározott
jogorvoslati lehetőségről az ügyfelet postai úton írásban, továbbá – amennyiben az igénylő

elektronikus levelezési címét közölte – e-mailen is értesíti. A kiadmányt az óvoda vezetője
adja ki.
Ha az igénylő igénye csupán részben teljesíthető, az értesítésben a fentieken kívül fel kell
tüntetni a nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését, a megtagadás indokait,
továbbá azon adatokat, amelyekre nézve az eljárást az óvoda tovább folytatja.
Az elutasító intézkedés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az
információs önrendelkezési jogról szóló törvény 30.§ (3) bekezdésében foglalt határidőre.
4. Az adatok előkészítése átadásra
1. Az igény teljesíthetősége esetén az óvoda a nyilvánosságra hozható adatokat, illetve az
ezekről készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (floppy,
CD)] bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.
2. Amennyiben a dokumentumok törvény által védett adatokat is tartalmaznak, azok fel nem
ismerhetőségéről az óvoda a dokumentumok szétválasztásával, amennyiben ez nem
lehetséges, kitakarással, illetve törléssel gondoskodik. Ebben az esetben a személyesen, az
adatok közvetlen megismerése céljából megjelenő ügyfélnek is csak az anonimizált másolat
mutatható be, ennek költségeit azonban az ügyfélre hárítani nem lehet.
3. Az óvoda a dokumentumok bemutatásáról, illetve a fenntartó önköltségszámításának
rendjére vonatkozó belső szabályzatban foglaltak figyelembe vételével, a Polgármesteri
Hivatal díjkalkulációja alapján az esetlegesen felmerült költségekről – a fenntartói
intézkedéseknek megfelelő formában – írásbeli döntést hoz, amelyet az óvoda vezetője ír alá.
A kiadmány tartalmazza az Info tv. 22. §-ban meghatározott
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást is. A döntés meghozatalakor minden esetben
figyelemmel kell lenni az Info tv. 30. § (3) bekezdésében foglalt határidő megtartására.
5. Az adatok átadása
1. Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az óvoda a 7.3.
pontban meghatározott döntést követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igénylővel
megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő figyelmét arra is
felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg, az óvoda – az
igénylő egy hónapon belül előterjesztett igénye alapján – új időpontot állapít meg.
2. Amennyiben az igénylő az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három
alkalommal nem jelent meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül nem
kezdeményezi új időpont megállapítását, igényét visszavontnak kell tekinteni. Erre az igénylő
figyelmét az első mulasztás után fel kell hívni.
3. A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az óvoda képviselője átadja a
dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról hozott intézkedést, valamint felkéri, hogy az
ügyiraton aláírásával ismerje el, hogy az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumok átadásra
kerültek. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok tanulmányozását az igénylő nem
kezdheti meg.
4. Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt kell
biztosítani. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az óvoda képviselője köteles
végig jelen lenni, továbbá az igénylő kérdéseire válaszolni és az adatok biztonságára, illetve
változatlanságára felügyelni.

5. Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok
készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen,
postai úton) az óvoda jelen lévő képviselőjének jelezheti. Az óvoda képviselője az igénylő
nyilatkozatot az ügyiraton rögzíti, és azt az igénylővel aláíratatja.
6. Amennyiben akár az igényben, akár az eljárás során az igénylő másolatok készítését
igényelte, az óvoda az elkészített másolatokat az ügyfél választása szerint
 a személyesen megjelenő ügyfélnek az előre megállapított időpontban átadja;
 postai úton, utánvétellel megküldi.
7. Amennyiben az igénylő a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az óvoda a 7.3. pont
szerinti döntés meghozatalát követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
megfelelő időpont egyeztetése céljából, egyidejűleg közli a megállapított költségtérítés
összegét.
8. A megbeszélt helyen és időben személyesen megjelenő igénylőnek az adatok átadása csak
akkor végezhető el, ha az igénylő bizonyítja, hogy az előzőek szerint megállapított és közölt
költségtérítést megfizette.
9. Az igény teljesítéséről hozott intézkedés átadásával, valamint a másolatok átadásának
elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az előzőekben megállapított rendelkezések
irányadók.
10. Amennyiben az igénylő, az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három
alkalommal nem jelenik meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül nem
kezdeményezi új időpont megállapítását, úgy az elkészített másolatokat részére postai úton
kell megküldeni.
11. Postai úton történő teljesítés esetében az igény teljesítéséről kiadott intézkedést a
másolatokkal együtt utánvétellel kell az igénylőnek megküldeni, a visszaérkezett igazoló
szelvényt pedig az ügyirathoz csatolni.
6. Az eljárás lezárását követő intézkedések
Az igényben foglalt adatok átadását, vagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét
megállapító, valamint az igénylő igényének visszavonása miatt az eljárást megszüntető
intézkedés kiadását követően az ügyirat az óvoda iratkezelésére vonatkozó általános
szabályok szerint irattározásra, a más szervezeti egységek által megküldött dokumentumok
visszaküldésre kerülnek. Az iratra rá kell vezetni, "Közérdekből nyilvános adat" feljegyzést.
7. Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében
1. Az Info tv. 27. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adat megismerésére irányuló igényt
az általános szabályok szerint lehet benyújtani. Az igényben elő kell adni a megismerni kívánt
adatok körének pontos meghatározását, a kérelem előterjesztésének indokait, továbbá
nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok számáról.
2. Az óvoda az igény beérkezését követően az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat
magához kéri, szükség szerint a fenntartóval és az érintett szakterületekkel konzultál, majd
javaslatot tesz az igény teljesíthetőségéről hozott döntésre.

3. A döntést a fenntartó kiadmányozza, az igénylő értesítéséről az óvoda gondoskodik.
4. Az adatok megismerését engedélyező intézkedésben a másolatok készítésére irányuló igény
teljesítéséről, illetve megtagadásáról is dönteni kell. Másolatok készítése esetében a
keletkezett költségek mértékét is meg kell határozni.
5. Amennyiben az igény teljesíthetőségéről születik döntés, az óvoda az intézkedés fenntartói
kiadmányozását követően felveszi az igénylővel a kapcsolatot megfelelő időpont egyeztetése
céljából.
6. Az adatok átadásának megkezdése előtt az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy a
megismerési engedély kizárólag az ő részére szól, a megismert adatokat mással nem
közölheti, illetve azokat semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra.
7. Az eljárás befejezését követő intézkedésekre a 9. pont rendelkezései irányadóak.
8. Az adatszolgáltatási nyilvántartás
1. Az óvoda a beérkezett igényekről, az igények elintézésének módjáról, elutasító döntés
esetében annak indokáról nyilvántartást vezet.
2. Az óvoda a nyilvántartásból teljesíti a közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos az Info tv.
37. § (1) (2) bekezdésében, továbbá a 229/2012. (VIII.28. ) Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdésében előírt kötelező statisztikai adatszolgáltatást.
9. Bírósági jogérvényesítés
Ha az igénylő nem kapja meg a kért adatokat, továbbá ha túlzónak tartja a meghatározott
költségtérítés összegét, és azt még nem fizette be, bírósághoz fordulhat. A bizonyítási teher az
adatkezelőn van. A pert az adatkezelőre és az igénylőre vonatkozó határidők lejártát követő
30 napon belül lehet megindítani a közfeladatot ellátó szerv ellen. Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság soron kívül jár el.
IGÉNYLŐLAP
Közérdekű adat megismerésére
Az igénylő neve*:
Levelezési cím:
Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím):
Az igényelt közérdekű adatok meghatározása:
Az adatokról másolat készítését:
� igénylem
� nem igénylem
Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni!
Az elkészített másolatokat:
� személyesen kívánom átvenni
� postai úton kívánom átvenni
Vállalom, hogy a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésőbb a
másolatok átvételéig az ..................................................... Óvoda részére megfizetem.
Kelt: .....................................................
………………………………………….
aláírás

*
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az eljáró
képviselő megnevezése.
Záró rendelkezések
A
KÖZÉRDEKŰ
ADATOK
MEGISMERÉSÉRE
IRÁNYULÓ
KÉRELMEK
INTÉZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A KÖKÖRCSIN ÓVODA SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK III. 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE.
A szabályzat az elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti
meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az
adatnyilvántartásban és adatkezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező
érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Szabályzatban foglalt előírásokat az érintett
munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a
hatálybalépés napjával egyidejűleg.
A Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat a melléklet
tartalmazza.

A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
Ssz.

Név

Beosztás

Aláírás

Kakucs, 2013. 03. 25.
...................................................
intézményvezet

A …./2013. (…….) Határozat melléklete:
KÖKÖRCSIN ÓVODA
Házirend
Általános információk az óvodáról
Az intézmény hivatalos elnevezése: Kökörcsin Óvoda
Az intézmény címe és elérhetősége:
Székhelye: 2366 Kakucs, Székesi út 3.
E-mail: ovoda@kakucs.hu
Telefon: 06-29/ 376-077
Óvodavezető: Spanyielné Elek Györgyi
Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:
Kakucs Község Önkormányzat Képviselő Testülete
2366 Kakucs, Fő út 20.
Telefon: 06-29/ 576-031

Az óvoda férőhelyszáma: 99fő
Az intézményvezetés tagjai:
- Óvodavezető
- Óvodavezető helyettes
Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban
Fejlesztést segítő szakemberek:
- Logopédus
- Fejlesztőpedagógus

A Házirend jogszabályi háttere
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról

A házirend hatálya
A házirend a kihirdetés napján lép hatályba, 2013. szeptember 1-jén, amikor elhelyezésre
kerül az SZMSZ-ben az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben
meghatározott helyen. Ezzel egyidejűleg az SZMSZ is hatályba lép.
A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre,
továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára.

A házirend nyilvánossága
A házirendet az intézmény honlapján és hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni.
A házirend egy-egy példányát át kell adni:
 a szülői szervezet elnökének
 a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor (elektronikus úton is
történhet)
 valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak.
1. Az intézmény nyitva tartása
Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.
Az óvoda napi nyitvatartási ideje 6:30-17:00 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel illetve
befejezéssel napi 10,5 óra.
Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban
meghatározottak szerint szervezi.
Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően
összevont csoportok működhetnek:
- reggel 6:30- 7:30- óráig
- délután 15.30-tól 17. 00-óráig
Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők
ismertetik a szülőkkel, és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek.
A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének
megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll:
1. Szervezett tanulási időszak:
szeptember 1-től május 31-ig
2. Nyári időszak:
június 1-től augusztus 31-ig
Az óvoda épületeinek üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt
szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás.
A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság)
tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni.
Az iskolai ősz, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év
közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság
jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma
csoportonként a 15 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet
biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes
létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az
óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az
óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.
A nyári időszakban is, alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda.
(Az összevont csoport létszáma: max. 25 fő).
Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje
A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig,
nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti
ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai

továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési
feladatok ellátására használjuk fel.
A nevelés nélküli napok időpontjáról a szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek
többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény
formájában (faliújság) értesítést napnak.
Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti
vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.
2. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt
nyilvánosságra hozzuk. A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével
történik. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére.
Intézményünk a körzetünkbe tartozó gyermekek felvételét biztosítja. Ha létszámkeretünk
engedi más körzetből is veszünk fel gyermeket.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:
a) gyermek születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a
harmadik életévét,
b) lakcím igazoló kártyája,
c) a gyermek TAJ kártyája
d) a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat
megkapta.
Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és az elutasításáról a szülőt 15 munkanapon
belül írásban értesíti.
Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik
érvényessé.
Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek egészségügyi
törzslapját, fejlődési lapját/naplóját, és az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba
történő beiratkozáskor.
Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?
Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.
Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni,
ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:
a) a felvételhez szükséges kort betöltötte és szobatiszta.
b) teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket)
c) az étkezési térítési díjat előre megrendelte és befizette.
Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele:

a) 2013. december 31-ig a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
b) 2014. január 1-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
Megszűnik az óvodai elhelyezés,
a) ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a
gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik
óvodába távozik),
b) ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő
kimaradására,
c) az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén,
d) ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
e) Megszűnik az óvodai elhelyezés – a közoktatási törvény 74. § (3) bekezdésében
foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot
van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban
figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a
gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzatot.
A távolmaradás igazolása

3.

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek
bejelenteni.
a) Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
b) Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi
gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek
szüleit.
c) Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt,
orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időszakát is.
d) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az
óvodába,
- a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
4.

Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása

a) Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.

b) Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz
napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatés hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti
szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
c) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
- a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában
kell tartózkodnia,
- az óvoda vezetője
 az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás
következményeiről,
 a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott
időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról,
amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott,
feltéve, hogy a január–június, illetve a július–december időszakokban a
mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok
huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem
érte el a fenti mértéket,
 értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

5.

A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és
napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 8:30óráig célszerű beérkezniük saját csoportjaikba.
A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az
óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása
mellett teszik:
a) Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az
óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.
b) Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki
sem.
c) Az óvoda főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében biztonsági zárral van ellátva.
d) A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik
ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket
értesíteni.
e) A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket
testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell
átadni az óvónőnek.
f) Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint
köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét
szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.
g) Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig
gondoskodni, az óvónő köteles a gyermeket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
segítségével az otthonába juttatni, - a szülőknek, illetékes hozzátartozóknak átadni.
h) Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában.
Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.

6. Gyermekek az óvodában
A gyermek joga hogy…
a) az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét
pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség
biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
b) személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai
és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani.
c) személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda
tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak
érvényesítésében.
d) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.
e) adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve
f) az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon.
g) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
A gyermekek kötelessége
a) az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelezettség kezdetéről
 az óvoda vezetője,
 ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői
bizottság,
 az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.
b) óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
c) a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
d) elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak,
ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy
balesetet észlelt,
e) hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
f) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt
játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit.
g) hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa.

7. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések
melyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk:
Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az
óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok,
új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi
szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban
dokumentáljuk. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására.

A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
a) étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel
b) étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás
c) papír kéztörölköző használata
d) a WC rendeltetésszerű használata
e) étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása
f) szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz
fogyasztása
g) ebéd utáni ágyon pihenés, alvás
h) friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel
i) cukor és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben,
ha erre külön engedélyt kapott
j) a csoportszobába váltócipőben léphet be
A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
a) a helyiségek és az udvar rendjének betartása
b) a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata
c) az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be
d) alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál
e) a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet az
engedélyezett helyiségbe
f) az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat
g) az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az
óvónőnek, s csak akkor, ha az óvó a bejelentést tudomásul vette
h) társát vagy társai játékát nem zavarhatja
i) társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort,
fenyegetést nem alkalmazhat
Kérjük, hogy:
a) Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek,
illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az
esetben tudunk vállalni.
b) A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi
dolgozó és szülő feladata.
c) A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy
viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az
esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.
d) A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a
mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket
teremthet.
Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság,
tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.
Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa,
terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya:
 a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (három hosszú csengetés) a
gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani,
képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni.
Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon
hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét.
Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó
szabályok betartása:
a) A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét
a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelőséggel felel annak testi épségéért,
abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.
b) Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy
otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik.
A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében
a) A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.
b) A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem.
c) Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át
gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából.
d) Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek le az udvarra,
illetve fel a mosdóba, ahol szintén felnőtt felügyeletet kell biztosítani.
e) Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az
óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják.
f) Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában,
amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük azonnal jelezze az óvoda
vezetőjének.
g) Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait
szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy
betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.
h) Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség
szerint a mentőket.
8. Szülők az óvodában
A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek
képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a durvaságot mellőzve,
erőszakmentesen oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket
erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív
megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó
felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha
előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.
Együttműködés
Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük,
szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma,
konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve
szükség szerint a telephely óvodavezetőt vagy az óvodaigazgatót, és velük közösen próbálják
megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok
igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő
fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

A szülő joga különösen, hogy:
a) megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az
abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást,
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét
d) kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában,
továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható
személy részt vegyen,
e) írásbeli javaslatát az óvodavezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az
óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül,
a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi
választ kapjon,
f) az óvodavezető vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában
részt vegyen a foglalkozásokon,
g) az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások
megszervezését,
h) a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a
fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program
megvalósításánál nem lehet túllépni,
i) a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási
joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
j) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon
k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
l) az oktatási jogok biztosához forduljon.
A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez
minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje
gyermeke fejlődését,
b) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,
c) három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt
éves kortól tankötelezettségének teljesítését,
d) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait,
tiszteletet tanúsítson irántuk.
e) elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátíttatását,
f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
g) gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az
iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon
való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére,
a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal
kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink

a) Szülői értekezletek, rétegszülői programok, előadások, esetmegbeszélések.
b) Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények.
c) Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző
segítségadás.
d) Családi beszélgetés: Fogadóórák, családlátogatások
e) A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő
területek) megbeszélése
f) Partneri elégedettség mérés évente.
Kapcsolattartás
Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az
óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a
gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát.
Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az
óvodavezetőtől kérjenek.
9. Helységek, berendezések használati rendje
Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába
felvett gyermekek használhatják.
A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az
engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák,
értekezletek, játszódélutánok, stb.).
Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül - a szülők a
nap bármely szakában bekapcsolódhatnak a gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A
gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő, vagy (szülők
esetében) lábzsák használata szükséges.
Az óvoda helységeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb
rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az
óvodavezető, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. A helységek
tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók,
szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás.
Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje
Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó
gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő
támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.
A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit
használhatják:
 A csoportok foglalkoztató termei a rendelkezésre álló lábzsákok, vagy otthonról
hozott váltócipő használatával.
 A szülők számára kijelölt mosdó helyiség.
 Az óvoda udvara.
10. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.
a) Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!

b) A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell
adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett
óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás
indítványozásával.
c) Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
d) A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat alapján
adható be az óvodában.
e) Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és
óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az
óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
f) Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult
gyermeket.
g) Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további
megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt
(Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt).
h) Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések
alapján – jár el.
11. A gyermekek felszerelései és eszközei
Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik.
Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések
szükségesek:
a) Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító
lábbeli)
b) Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet
dressz, tornacipő)
c) Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.
d) A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük
fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és
cipőiket.
e) Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb
más ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk.
f) A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, vízhez szoktató úszás, stb.)
az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik.
g) Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük
mellőzni. Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy
átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és
viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni. Az ékszerek
eltűnése esetén az óvoda nem tartozik felelősséggel.
h) A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, vágó-szúró eszközöket az
óvodába nem hozhatnak.
i) A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit,
cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak.
j) Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor az
óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap
folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és kártérítést
nem vállal.
k) Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen
lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk,
eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli.

l) A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az óvoda
dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők
gondoskodnak.
12. A gyermekek étkeztetése az óvodában
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely
élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ) kivétel:
születésnapi, névnapi kínálás.
Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta gyümölccsel
és zöldséggel egészítünk ki.
A szükségleteknek megfelelő – a csoportok többségében folyamatosan szervezett – reggeli
9:00- óráig tart. Ebéd: 12:30 tart, Uzsonna: 15:00- óráig kerül elfogyasztásra.
Az intézmény területéről ételt, vagy élelmiszert kivinni tilos!
Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb
élelmiszerekkel.
13. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje
A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely
szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója
költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.
A befizetések rendje
a) A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.
b) A befizetés a helyi Takarékszövetkezet pénztárába átutalással történik.
Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje
a) A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az
étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.
b) Hiányzás esetén az étkezést telefonon illetve szóban lehet lemondani.
c) A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a követő havi befizetésnél írható jóvá.
A mennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét a hivatal átvételi
elismervénnyel igazolva, készpénzben visszafizeti.
d) Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat
igényt.
e) Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége,
hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének.
Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége
a) szociális helyzettől függően korlátozott számban van lehetőség térítési kedvezmény
megállapításához, melynek igénylésére az önkormányzatnál kapott nyomtatvány
kitöltésével nyílik lehetőség. A térítési kedvezmény mértékét a fenntartó állapítja meg.
b) Három vagy több gyermek esetén a szülő nyilatkozata alapján, térítési kedvezményre
jogosult.
c) Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak – az önkormányzati határozat bemutatását
követően - ingyenes étkezésben részesülnek.

14. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje
Az intézményvezető felelős:
a) a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő
intézkedések meghozataláért,
b) a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten
történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a
gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a
nevelőtestületi értekezleten előterjesszék és a fenntartóhoz továbbítsák.
A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának
eljárásrendje:
Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását rendszeres
egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén történő
lefolytatásához. A szülői hozzájárulást az óvodai csoportnaplóban lefűzve kezeli. A vizsgálat
időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot megelőzően értesíti a szülőt.
A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem
A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt
behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad.
A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben
kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában
csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem
szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.
Orvosi ellátás
Az iskola egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti
vizsgálatok keretében végzi el a gyermekorvos, fogorvos és a védőnő.
A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - minden
gyermek számára biztosítani kell.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
a) Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó
által kijelölt orvos és védőnő látja el.
b) Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente minimum 2x
vizsgálja a gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányít.
c) A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát,
vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel
kíséri a védőoltások meglétét.
d) Szakorvos végez évente fogorvosi szűrést.
Egyéb rendelkezések
a) A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda
dolgozói tartózkodhatnak!
b) A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!
c) Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!

Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-,
látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti.
Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.
Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportos
óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus,
pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes
adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen.
a) Szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő
megosztja a szülővel, a szülő számára otthon elvégezhető feladatot ad a fejlesztésben;
b) A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kap ehhez, szakkönyvi
segítséget kérhet.
c) A gyermekcsoportban hospitálhat a nap bármely időszakában.
c) Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.
d) A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a
javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül.

15. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái
a) szóbeli dicséret négyszemközt
b) szóbeli dicséret a csoporttársak előtt
c) szóbeli dicséret a szülő jelenlétében
d) Rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek
csoportszoba „Büszkék vagyunk rád” oldalára

kifüggesztése

a

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái
a) szóbeli figyelmeztetés
b) határozott tiltás
c) leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét,
majd megbeszélés
d) bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás
e) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
f) a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés
A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei
a) következetesség
b) rendszeresség;
c) minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell
alkalmazni
16. Záró rendelkezés - A Házirend módosítása
A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be,
vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, ill. a
nevelőtestület erre javaslatot tesz.
17. Legitimációs záradék
A Házirendet a Nevelőtestület 2013. 03. 25-én, a Szülői Munkaközösség elnöke 2013. 03. 26án elfogadta.

Jóváhagyta:
Nevelőtestület:

………………………
……………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

SZMK elnök
Kakucs, 2013. 03. 25.
P.H.

Óvodavezető

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

A Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő:

Szalay István polgármester

Szavazás módja:

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. szeptember 01-jén lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nktv.) 4. melléklete, mely szerint az óvodában a maximális
csoportlétszám 25 fő, a minimális 13 fő, az átlag 20 fő.
Jelenleg az óvoda 3 csoportos, viszont a kakucsi óvodába járó gyermekek létszáma hosszú
ideje 100 fő körüli. A jogszabályi követelményeknek eleget téve 2013. szeptember 01-jétől a
4. csoport beindítása is szükségessé válik.
A törvény - 25. § (7) bekezdése szerint - a létszámtól eltérést csak az alábbiak szerint
engedélyez: „Az óvodai csoportra, iskolai osztályra megállapított minimális és maximális
létszámtól akkor lehet eltérni, ha nevelési, tanítási év során gyermek átvétele, felvétele
miatt indokolt.”
A 4. csoport létrehozása esetén is csak minimálisan fogunk megfelelni az óvodai csoportok
kialakítására és létszámára vonatkozó jogszabályi előírásnak, hiszen 4 óvodai csoportba
maximálisan: 4 x 25 fő, vagyis 100 gyermeket vehetünk fel.
A tárgyi feltételek adottak a 4 csoport kialakítására, az óvoda rendelkezik 4 db megfelelő
méretű csoportszobával, valamint asztalok, székek, fektetők, játékok, étkezéshez szükséges
eszközök elegendő mennyiségben vannak az óvodában.
A népesség-nyilvántartás adataiból kigyűjtöttük az óvodáskorú kakucsi gyerekek várható
létszámát (melyek közül természetesen nem minden gyermek jár, vagy fog járni a kakucsi
óvodába) az alábbiak szerint:

3 évesek
4 évesek
5 évesek
6 évesek
7 évesek
Összesen

2012-13
32
28
38
35
28
161

2013-14
27
32
28
38
35
160

2014-15
29
27
32
28
38
154

2015-16
40
29
27
32
28
156

2016-17
35
40
29
27
32
163

Arra való tekintettel, hogy az Nktv. 84. § (3) bekezdése alapján:
„a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési
évben a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot,
óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg, c) az iskola, kollégium,
óvoda feladatait nem változtathatja meg”, meg kell jelölnünk az alapító okiratban, hogy a 4.
csoport beindítását a 2013/14-es nevelési évtől vezetjük be.

Mivel a csoportok számának emelkedése miatt módosítanunk kell az Óvoda Alapító Okiratát,
egyúttal azon pontoknak a módosítására is javaslatot teszünk - az új köznevelési törvényben
foglaltaknak megfelelően -, amelyek még a közoktatási törvény előírásait tartalmazzák.
Az új Alapító Okiratban az ismétlődés elkerülése végett a „költségvetési szerv” megnevezést
a bevezetés után egy külön sorba illesztettük, ami arra utal, hogy az utána következő minden
egyes mondat eleje a „költségvetési szerv” fogalomhoz kapcsolódik.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 39. pontja előírja az intézmények névhasználatára
vonatkozó szabályokat, miszerint az intézmény elnevezésének elő kell segítenie a köznevelési
intézmény azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató intézménytől való
megkülönböztetését. Egyedi elnevezésként a jogszabály 125. §-a több alternatívát engedélyez,
melyek közül a legcélszerűbb a d) pontban meghatározott alternatíva, miszerint az óvoda neve
előtt szerepeljen a „feladatellátási hely szerinti település neve”, vagyis esetünkben a
„Kakucsi” kifejezés. Ezáltal javasoljuk, hogy az óvoda új elnevezése ezentúl: „Kakucsi
Kökörcsin Óvoda” legyen.
Az Nktv. 21. § (3) bekezdése alapján:
„A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola
esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon
használati jogát, k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással
összefüggő jogosítványokat.”
Mindezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem az alábbi határozati javaslatokat
azzal, hogy először az Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó rendelkezésekről
kell döntenie a Testületnek, majd azt követően az egységes szerkezetű Alapító Okirat
elfogadásáról.
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján
az alapító okiratok módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.)

1. HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
A Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának 1/2013. számú módosításáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kakucsi Kökörcsin Óvodának 2012.
szeptember 28. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító Okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló CXC. törvény 21. § (3) bekezdésére, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi Alapító Okiratot adja ki.”
2./ Az egyes pontok kezdő soránál – ahol szerepel a „költségvetési szerv” elnevezés, az
egységesség érdekében törlésre kerül, helyettük a bevezető rész után kerül egy sorban kiírásra
az alábbiak szerint:
„A költségvetési szerv”
3./ Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„1.
Megnevezése:
Kakucsi Kökörcsin Óvoda”
4./ Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.
Székhelye, feladatellátási helye:
2366 Kakucs, Székesi út 3.
2.1. telephelye, tagintézménye:
nincs”
5./ Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.
Típusa:
óvoda”
6./ Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„4.
Közfeladata:
óvodai ellátás
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja alapján.)”
7./ Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„5.
Alaptevékenysége:
óvodai nevelés
4.1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
4.2. Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja,
amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti.”

8./ Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„6.
Alaptevékenységének jogszabály szerinti megnevezése:
a) óvodai nevelés,
b) fejlesztő nevelés,
c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.
(A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 1.a), 1.p),
1.r) pontjai alapján.)
6.1. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
(Az Nktv. 4. § 25. pontja alapján.)”
9./ Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„7.
Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés”
10./ Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„8.
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
(A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok.)
- logopédiai szolgáltatás/ellátás,
- fejlesztő tevékenység,
- gyógytestnevelés ellátása,
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos feladatok.)
- logopédiai szolgáltatás/ellátás,
- fejlesztő tevékenység,
- gyógytestnevelés ellátása,
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
(Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel
kapcsolatos feladatok.)”
11./ Az Alapító Okirat 10.1. pontja törlésre kerül.
12./ Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„11. Alapítójának, fenntartójának, működtetőjének, irányító szervének neve,
székhelye:
Kakucs
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
2366 Kakucs, Fő u. 20.”
13./ Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„12. Férőhelyeinek, csoportjainak száma, csoportok gyermeklétszáma:
12.1. A 2012/13. nevelési év végéig:
Férőhelyek száma: 99 fő.

Csoportok száma: 3 csoport.
A csoportok átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 33 fő.
Az óvodában működő csoportszobák száma: 4 db.
12.2. A 2013/14. nevelési évtől kezdődően:
Férőhelyek száma: 100 fő.
Csoportok száma: 4 csoport.
A csoportok maximális létszáma 25 fő, minimális létszáma: 13 fő, átlaglétszáma 20 fő.
(Az Nktv. 25. § (7) bekezdése szerint: az óvodai csoportra megállapított minimális és
maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha a nevelési év során gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt.)”
14./ Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„13. Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv
13.1. Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló
bankszámlával rendelkezik.
13.2. Működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök
biztosítják, melyet évente Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hagy
jóvá.
13.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (2366
Kakucs, Fő utca 20.) látja el, az önállóan működő költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a fenntartó
által kibocsátott, gazdálkodást érintő szabályozás alapján.
13.4. Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító
anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
13.5. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.”
15./ Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„14. Vezetőjének megbízási rendje:
14.1. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon
történik.
14.2. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
14.3. Az intézmény vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező
közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere
gyakorolja.
14.4. Az intézmény képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető jogosult,
távolléte esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási
joga az intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott helyettesnek.
14.5. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az
óvodavezető gyakorolja.”
16./ Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„15 . Foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkaviszony, illetve megbízási jogviszony.
Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári jogi jogviszony nem
létesíthető.”
17./ Az Alapító Okirat kiegészül a 16., a 17., és a 18. pontokkal az alábbiak szerint:
„16. Feladatainak ellátására szolgáló vagyon:

„17.

„18.

A kakucsi 65/2. hrsz-ú, 2366 Kakucs, Székesi út 3. sz. alatt fekvő, Kakucs Község
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 6825 m2, az ingatlanon
található óvodaépülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.”
A vagyon feletti rendelkezés joga:
17.1. A vagyontárgyak feletti rendelkezés jogát Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete gyakorolja.
17.2. Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan
forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében
foglaltak szerint rendelkezik.
17.3. Az Óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény alapfeladatainak
ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg
azokat.
17.4. Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.”
Alapadatai:
18.1. törzskönyvi azonosítója:
669018
18.2. adószáma:
16797934-1-13
18.3. OM azonosítója:
032999
18.4. statisztikai számjele:
16797934-8510-322-13
18.5. költségvetési bankszámlaszáma:
65500082-31049300-51100005
18.6. alapításáról rendelkező okirat kelte:
1994. 01. 31.
18.7. alapító okiratának száma:
2/1994. (01. 31.) sz. képviselőtestületi határozat
18.8. eredeti létrehozásának éve:
1962.
18.9. jogelődök megnevezése:
Napközi Otthonos Óvoda
és
Kökörcsin Óvoda
(2366 Kakucs, Székesi út 3.)”

18./ Az Alapító Okirat „Záradéka” az alábbiak szerint módosul:
„Záradék
Jelen alapító okirat 2013. április 19. napján lép hatályba.
A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Kökörcsin Óvoda 2012. szeptember 28.
napján kelt, egységes szerkezetű alapító okirata, melyet Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 135/2012. (09. 28.) számú határozatával hagyott jóvá.
Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2013. (04. 18.)
számú határozattal hagyta jóvá.”
A Képviselő-testület felhatalmazza
- a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület
nevében írja alá,
- a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás-bejelentést a Magyar
Államkincstár felé a határozat meghozatalától számított 8 napon belül tegye meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
a határozatban foglaltak szerint

2. HATÁROZATI JAVASLAT:
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (…….) Határozata:
a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kakucsi Kökörcsin Óvodának a 2/1994.
(01. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 24/2004. (03. 22.), a 26/2009. (02.
16.), a 72/2009. (05. 25.), a 133/209. (09. 29.), a 15/2011. (01. 24.), az 57/2011. (04. 27.), a
115/2011. (09. 26.), a 88/2012. (07. 19.), a 107/2012. (08. 30.), a 134/2012. (09. 28.) és a
..../2013. (04. ....) számú képviselő-testületi határozatokkal módosított, és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

intézményvezető, jegyző
azonnal
A…/2013. (04. ….) számú képviselő-testületi határozat melléklete
Kakucsi Kökörcsin Óvoda
Alapító Okirata

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló CXC. törvény 21. § (3) bekezdésére, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi Alapító Okiratot adja ki.
A költségvetési szerv:
1.

Megnevezése:

Kakucsi Kökörcsin Óvoda

2.

Székhelye, feladatellátási helye:
2.1. telephelye, tagintézménye:

2366 Kakucs, Székesi út 3.
nincs

3.

Típusa:

óvoda

4.

Közfeladata:
óvodai ellátás
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja alapján.)

5.

Alaptevékenysége:

óvodai nevelés

4.1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
4.2. Az intézmény a környező településekről történő beiratkozást is befogadhatja,
amennyiben az a kötelezően ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti.
6.

Alaptevékenységének jogszabály szerinti megnevezése:

a) óvodai nevelés,
b) fejlesztő nevelés,
c) a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.
(A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 1.a), 1.p),
1.r) pontjai alapján.)
6.1. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
(Az Nktv. 4. § 25. pontja alapján.)
7.

Államháztartási szakágazati besorolása:

8.

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
(A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok.)
- logopédiai szolgáltatás/ellátás,
- fejlesztő tevékenység,
- gyógytestnevelés ellátása,
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus,
gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos feladatok.)
- logopédiai szolgáltatás/ellátás,
- fejlesztő tevékenység,
- gyógytestnevelés ellátása,
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
(Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel
kapcsolatos feladatok.)”

9.

Vállalkozási tevékenysége:

nincs

10.

Működési köre:

Kakucs község közigazgatási területe.

11.

Alapítójának,
székhelye:

fenntartójának,

851020 Óvodai nevelés

működtetőjének,

irányító

szervének

Kakucs
Község
Képviselő-testülete
2366 Kakucs, Fő u. 20.
12.

Férőhelyeinek, csoportjainak száma, csoportok gyermeklétszáma:
12.1. A 2012/13. nevelési év végéig:
Férőhelyek száma: 99 fő.
Csoportok száma: 3 csoport.
A csoportok átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 33 fő.
Az óvodában működő csoportszobák száma: 4 db.
12.2. A 2013/14. nevelési évtől kezdődően:

neve,

Önkormányzata

Férőhelyek száma: 100 fő.
Csoportok száma: 4 csoport.
A csoportok maximális létszáma 25 fő, minimális létszáma: 13 fő, átlaglétszáma 20 fő.
(Az Nktv. 25. § (7) bekezdése szerint: az óvodai csoportra megállapított minimális és
maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha a nevelési év során gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt.)
13.

Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv
13.1. Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló
bankszámlával rendelkezik.
13.2. Működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök
biztosítják, melyet évente Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hagy
jóvá.
13.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Kakucsi Polgármesteri Hivatal (2366
Kakucs, Fő utca 20.) látja el, az önállóan működő költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a fenntartó
által kibocsátott, gazdálkodást érintő szabályozás alapján.
13.4. Az intézmény jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító
anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
13.5. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.

14.

Vezetőjének megbízási rendje:
14.1. A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon
történik.
14.2. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető.
14.3. Az intézmény vezetője magasabb vezetői megbízással rendelkező
közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Kakucs község Polgármestere
gyakorolja.
14.4. Az intézmény képviseletére a mindenkori kinevezett intézményvezető jogosult,
távolléte esetén az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási
joga az intézményvezetőnek van, távollétében az általa megbízott helyettesnek.
14.5. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az
óvodavezető gyakorolja.

15 .

Foglalkoztatottaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkaviszony, illetve megbízási jogviszony.
Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári jogi jogviszony nem
létesíthető.

16.

Feladatainak ellátására szolgáló vagyon:
A kakucsi 65/2. hrsz-ú, 2366 Kakucs, Székesi út 3. sz. alatt fekvő, Kakucs Község
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melynek területe: 6825 m2, az ingatlanon
található óvodaépülettel, és az épületben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.

17.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
17.1. A vagyontárgyak feletti rendelkezés jogát Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete gyakorolja.

17.2. Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan
forgalomképes, azzal az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében
foglaltak szerint rendelkezik.
17.3. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény alapfeladatainak
ellátásához szabadon felhasználhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg
azokat.
17.4. Az intézmény kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
18.

Alapadatai:
18.1. törzskönyvi azonosítója:
18.2. adószáma:
18.3. OM azonosítója:
18.4. statisztikai számjele:
18.5. költségvetési bankszámlaszáma:
18.6. alapításáról rendelkező okirat kelte:
18.7. alapító okiratának száma:
18.8. eredeti létrehozásának éve:
18.9. jogelődök megnevezése:

669018
16797934-1-13
032999
16797934-8510-322-13
65500082-31049300-51100005
1994. 01. 31.
2/1994. (01. 31.) sz. képviselőtestületi határozat
1962.
Napközi Otthonos Óvoda
és
Kökörcsin Óvoda
(2366 Kakucs, Székesi út 3.)

Záradék
Jelen alapító okirat 2013. április 19. napján lép hatályba.
A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Kökörcsin Óvoda 2012. szeptember 28.
napján kelt, egységes szerkezetű alapító okirata, melyet Kakucs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 135/2012. (09. 28.) számú határozatával hagyott jóvá.
Jelen alapító okiratot Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2013. (04. 18.)
számú határozattal hagyta jóvá.

ELŐTERJESZTÉS
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. április 18-ai ülésére
Tárgy:

Kakucs Község Tömegsportjáért Közalapítvány helyzetéről tájékoztatás

Előterjesztő:

Spanyielné Elek Györgyi elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Kakucs Község Tömegsportjáért Alapítvány 2013. 03. 19-én tartotta kuratóriumi ülését.
A megbeszélésen, mint az alapítvány elnöke, beszámoltam az előző év kiadásairól és
bevételeiről.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy évről-évre kevesebb az alapítvány bevétele, hiszen
rengeteg megkeresés éri a szülőket, hogy hová utalhatják adójuk 1%-át.
Tudjuk, hogy ha az alapítvány közhasznú lenne, több vállalkozó is támogatná, mivel adójából
leírhatná a felajánlott összeget. A közhasznú alapítványokra pályázatokat is írnak ki,
melyekről mi lemaradunk, mert nem felelünk meg a feltételeknek.
Úgy érezzük, hogy ebben a formában az alapítvány működésének nincs értelme.
A megváltozott jogszabályok, a folyamatos szervezeti változások figyelemmel kísérése
nagyon fontos lenne. A pályázatok figyelése is olyan embert kíván, aki több időt tud fordítani
a kiírásokra, búvárkodik az interneten. Sajnos erre a jelenlegi munkám mellett nem tudok
figyelni. Ezért, mint elnök, nem tudom tovább folytatni a munkát.
Vannak jó ötleteink, elképzeléseink, melyeket szívesen megbeszélnénk a Testület tagjaival.
Az alapítvány kuratóriumába tartoznak a felügyelő bizottsági tagok is. Őket is nagyon régen
választották meg, legtöbben már nyugdíjasok, így időszerű lenne új, a könyveléshez értő
bizottsági tagokat választani, akik segíteni tudják az alapítvány munkáját.
Régen a könyvelést, jegyzőkönyvezést a hivatal jegyzője végezte, valamint a polgármester úr,
aki szintén ért a könyveléshez. Most külső könyvelő segít be a munkába, ingyen, de ő is
jelezte, hogy tovább nem vállalja, mivel rengeteg új módosítást kell figyelemmel kísérni, ami
nem fér bele az idejébe.
Az ülésen egyetértettünk abban, hogy a községnek szüksége van alapítványra, hiszen az
intézményeknek, a falunapi rendezvényeknek a plusz bevétel nagyon jól jön, de változtatni
kell a formán.
Dr. Rim Zsuzsanna dabasi ügyvéd vállalná az új alapítvány létrehozásával kapcsolatban a jogi
ügyek intézését, melyre az anyagi keretünk rendelkezésre áll.
Az alapítvány a tavalyi 1% bevételét nem használta fel, mivel a változások bejegyzésére,
hitelesítésére költeni kell, így addig, míg a Tisztelt Testület nem dönt az alapítvány jövőjéről,
az összeget a Takarékszövetkezet számláján hagyjuk.
Megértésüket köszönjük és várjuk visszajelzésüket a módosításokkal, a beszélgetéssel
kapcsolatban.
Kakucs, 2013. 04. 08.
Spanyielné Elek Györgyi

Tisztelt Képviselő-testület!
Óvodánk egyik gyermeke sajnos súlyosan hallássérült. Fejlesztésére már régebben fogadtunk
szurdopedagógust, akivel az önkormányzat szerződést kötött. Sajnos, ezt a szerződést
felbontottuk az új nyugdíjtörvény miatt, mivel a fejlesztő nyugdíjas, így új szerződést az idei
évben már nem köthet, a nyugdíjat választotta.
Felvettem a kapcsolatot Baranyi Bélával, akihez most az utazó-pedagógus szolgálat
megszervezése tartozik. Levélben értesített, hogy pár hét, amíg választ tud adni kérésemre az
átalakulások miatt. Addig is az anyuka vállalta, hogy magánúton fejlesztőhöz hordja
gyermekét, ami elég költséges. Ebben kérem az önkormányzat segítségét, hogy anyagilag
járuljon hozzá a fejlesztő kifizetéséhez. Az anyagi keret meg van rá az óvoda
költségvetésében.
Köszönettel: Spanyielné Elek Györgyi
óvodavezető

