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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az 

intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, 

annak érdekében, hogy a jogszabályokban, és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és 

feladatrendszer megvalósítható legyen. Tartalmazza az irányítás eszközeit, a munkáltatói jogok 

gyakorlását, a munkavégzés főbb szabályait. 

 

2. Az SZMSZ hatálya 

Hatálya kiterjed: 

- az intézményvezetőre 

- az intézményben dolgozókra, 

- az intézményben működő közösségekre, 

- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre 

- az ÁMK intézményeinek területére 

- az intézmény által szervezett, intézményen kívüli programokra 

- az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira 

 

3. A SZMSZ jogszabályi háttere 

- Magyarország Alaptörvénye 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről 

- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 

- Helyi közművelődési rendelet 

- 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző 

közalkalmazottakról 

- 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

- 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a 

köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá 

más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről 

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

általános követelményeiről 
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- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet  

- 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

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

végrehajtásáról 

- 2012. évi I. a Munka törvénykönyve 

- A 363/2012 (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról.  

- 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 

- 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 

 

- 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 416/2017. (XII.18.) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

- 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

- 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai 

továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól 

- 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
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- 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a 

közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről 

- 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum ellátási Rendszerről 

- 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes 

kedvezményekről 

- 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról 60/1998. (III. 

27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 

hasznosításáról 

- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére 

- 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről 

- 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program 

megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról 

- 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési 

programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti 

alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról 

- 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi 

Díj adományozásáról 

- 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

- 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

- 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerésekről 

- 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó 

egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről 

- 45/2012. (XI. 31.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra 

vonatkozó szabályokról 

- 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető 

díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az 

adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról 
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- 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével 

és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

- 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 

2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális 

kedvezményekről 

- 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 

- 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról 

- 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 

- 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

 

- 1948. december 10-én elfogadott ENSZ Emberi jogok egyetemes nyilatkozata  

- 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban,  

- 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről  

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

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

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről  

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

- 18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről  

- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról  

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

- 321/2009. (XII.29.) Korm. rend. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 

engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

- 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról –  

- 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás a Bölcsődék Napja megünnepléséről  

- 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról  

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi (Sznyr.)  

- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról 
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- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról 

- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról 

- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 

szabályairól 

 

Valamint a fenti jogszabályokat módosító rendelkezések, és a feladatellátásra, működésre 

vonatkozó önkormányzati rendeletek, határozatok. 

 

4. Az SZMSZ időbeli hatálya 

 

Az SZMSZ -t az intézményvezető készíti el, az alkalmazotti értekezleten jelenlévők elfogadják, 

Borsodszirák község képviselő testülete határozattal hagyja jóvá. Határozatlan időre szól. Ezzel 

egy időben hatályát veszti az előzőleg jóváhagyott SZMSZ. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti az alkalmazotti közösség. 

A kihirdetés napja: a képviselő-testület jóváhagyása utáni nap. 

 

5. Az intézmény általános jellemzői 

 

Az intézmény adatai: 

A 492-7/2021. számú Alapító Okirat, valamint a 2021. szeptember 1 napjától hatályos 

törzskönyvi kivonat alapján: 

Az költségvetési szerv megnevezése: 

Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ 

Rövid neve:  Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK 
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Törzskönyvi azonosító szám: 684064 

Statisztikai számjel: 16677063-8510-322-05 

Az intézmény székhelye, elérhetősége: 

3796 Borsodszirák, Fő út 47.; 

Tel.: 48/342-906; 48/571-996; 30/2798623 

E-mail: bsz.ovoda@gmail.com 

 

Az intézmény alapításának éve: 1994. VI. 08. (17/1994. (VI.08.) számú határozattal) 

Az intézmény alapítója: 

Borsodszirák Község Önkormányzata (3796 Borsodszirák, Fő út 35.) 

 

Az intézmény felügyeleti, fenntartó szerve:  

Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Fő út 35.  

 

Irányító szerv neve:   Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Irányító szerv székhelye:  3796 Borsodszirák, Fő út. 35.  

Az intézmény illetékessége, működési területe: Borsodszirák közigazgatási területe és a 

szabad kapacitások terhére a környező települések területe. 

 

Az intézmény szakmai jogállása: önálló. 

 

Intézményegységei és telephelyei:   

A költségvetési szerv székhelye: Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodája (3796 

Borsodszirák, Fő út 47.) 

Telephelyei: 

1. Bartók Béla Általános Művelődési Központ Művelődési Háza (3796 Borsodszirák, Fő 

út 14.) 

2. Bartók Béla Általános Művelődési Központ Községi Könyvtára (3796 Borsodszirák, Fő 

út 14.) 

3. Bóbita Bölcsőde (3796 Borsodszirák, Fő út 47/A) 

Tel.: 48/571-996 

 

A költségvetési szerv közfeladata 

- óvodai ellátás 

mailto:bsz.ovoda@gmail.com
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- bölcsődei ellátás 

- közművelődési feladatok ellátása 

- könyvtári szolgáltatások 

- szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása 

- szociális étkeztetés 

- gyermekétkeztetés  

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 

Államháztartási szakágazat: 851 020 óvodai nevelés 

 

Az alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

1. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

5. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

6. 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

7. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

8. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

9. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

10. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

11. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

12. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

13. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

14. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

15. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

16. 104037 intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

17. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

18. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

19. 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok 
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A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások 

 

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

alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 

 

A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott 

elemi költségvetésben kell meghatározni. 

 

Aláírási jogkör 

 

Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. 

Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat az általa megbízott 

helyettes írja alá. 

 

Bélyegző lenyomata:  

Hosszú: 

 

 

Kerek: 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára és képviseletére jogosultak: 

• Intézményvezető  

 

A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok 

- a költségvetési szerv számlaszáma: 54300046-10004854 

- a számlavezető pénzintézet neve: Takarékbank Zrt. 

- a számlavezető pénzintézet címe: 117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. 

- a költségvetési szerv adószáma: 16677063 – 2 – 05 
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Gazdálkodással összefüggő jogosítványok 

Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján ellátó 

szerv neve: Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 3796 Borsodszirák, Fő út 

35. 

 

Belső kontrollrendszer 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 

intézmény vezetője a felelős. 

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó: 

- szakmai tevékenységgel összefüggő és 

- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

Az ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, melyet az intézmény éves munkaterve 

tartalmaz. 

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos 

bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, 

hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: 

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás 

elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre, 

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 

- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 

- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 
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6. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁMK intézményvezető 
(1fő) 

szakács 
(2 fő) 

óvodapedagógusok 
(3 fő) 

dajka 
(2 fő) 

kisgyermeknevelők 
(2 fő) 

könyvtári dolgozó 
(1 fő) 

műv. házban dolgozó 
(2 fő) 

élelmezésvezető 
(1 fő) 

tálalóban 
dolgozók 

(2 fő) 

konyhai 
kisegítők 

(3 fő) 

bölcsődei dajka 
(2 fő) 

karbantartó 
(1 fő) 

szülői szervezet érdekképviseleti 
fórum 

karvezető 
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A szervezeti egységek szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az 

intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően 

magas színvonalon láthassa el. 

A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, 

körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

 

Az intézményt az intézményvezető irányítja, közalkalmazott. Munkáját a magasabb 

jogszabályok, a fenntartó, valamint a belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása 

a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik, visszavonásig 

érvényes. Munkaköri leírását a fenntartó készíti el. 

Ő az óvoda, bölcsőde, művelődési ház, könyvtár vezetője is, az intézményegységeknek külön 

vezetője nincs. 

Hiányzása esetén az általa választott személy (óvodapedagógus) látja el a feladatokat.  

 

Intézményen belül, és a külön intézményegységenként is megtalálható az: 

- alá - és fölérendeltség 

- azonos szinten belül mellérendeltség 

 

A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az 

egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. A dolgozók szakmai 

együttműködésre vonatkozó előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 

 

A dolgozók közül 13 fő közalkalmazott, 8 fő közfoglalkoztatott. 

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök 

 

A munkáltatói jogok gyakorlása: 

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói 

jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.  

A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési 

rendeletben kerül meghatározásra. 

A foglalkoztatottak jogviszonya lehet: 

- közalkalmazotti jogviszony 

- munkaviszony 



16 

 

- közfoglalkoztatási jogviszony 

- megbízási jogviszony 

 

A költségvetési szerv vezetője felel (a jogszabályi előírásokon túl): 

- az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért 

- az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért 

- a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítéséért 

- a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, 

információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és 

hitelességéért 

 

A munkakörökhöz tartozó feladat - és hatáskörök 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat - és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, 

a kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri leírásait a 

személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. A helyettesítés rendjét a vezető munkakörre 

a jelen szabályzat, míg más munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri 

leírások tartalmazzák. 

 

A munkaköri leírás tartalmazza 

 

- A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését 

- A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását 

- A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét 

- Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat 

- A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat 

 

Az intézményegységek alapdokumentumai, az éves munkatervek szerinti feladatok ellátásához 

specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazottak felé határozott, 

vagy határozatlan idejű megbízás mellett. 
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7. Az ÁMK szakalkalmazotti és alkalmazotti értekezlet feladat - és jogköre. Az 

óvodai és a bölcsődei nevelőtestület. 

 

a. A szakalkalmazotti értekezlet 

 

Jellege és összetétele 

- Nevelési-oktatási és közművelődési kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. 

- Tagjai: Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben 

foglalkoztatott főfoglalkozású, részfoglalkozású, nyugdíj mellett foglalkoztatottak. 

Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörök: 

- a vezetői munkakör 

- óvodapedagógus munkakör 

- kisgyermeknevelői munkakör 

- könyvtáros- közművelődési szakalkalmazott 

- élelmezésvezető 

 

A döntési jogkörébe tartozik: 

- az intézmény pedagógiai és művelődési programjának, szakmai programjának 

elfogadása adott intézményegységre vonatkozóan 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és módosításának elfogadása, a 

jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása 

- az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

- a szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró dolgozók megválasztása 

- az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása 

 

Véleményezés és javaslattétel 

- a szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

- ha szakalkalmazotti értekezletet az intézmény működését érintő bármely – azonnal meg 

nem válaszolható – kérdésben véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett, az intézmény 

vezetője köteles azt megvizsgálni, és arra 30 napon belül indokolt írásbeli választ adni, 

amelynek megfelelő közzétételéről az intézményegység vezető gondoskodik. 
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Bizottság létrehozása 

- A szakalkalmazotti értekezlet feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy 

eldöntésére – a közoktatási törvényben meghatározott kivétellel – meghatározott időre 

vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre. 

 

Összehívása, határozatképessége 

- A szakalkalmazotti értekezlet általában évente kétszer, a nevelési év indításakor és a 

szorgalmi időszak végén kell összehívni. 

- Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével a szakalkalmazottak 

egyharmada írásban kéri az intézmény vezetőjétől. 

- A szakalkalmazotti értekezlet akkor is határozatképes, ha tagjainak legalább 

kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

- Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet az 

intézmény vezetésére vonatkozó programról titkos szavazással határoz. A döntésben 

érintett személy a szavazásban nem vesz részt. 

 

b. Az óvodai nevelőtestület 

 

Tagjai: a pedagógus munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak.  

Feladata: A nevelőtestület a nevelési intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve. Az óvodai nevelőtestület gyakorolja mindazon döntési és véleményezési 

jogosultságokat, amelyeket a köznevelési törvény és a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló végrehajtási rendelet a nevelőtestületek hatáskörébe utal, s amelyek nem 

tartoznak az ÁMK szakalkalmazotti értekezleteinek hatáskörébe.  

 

c. A bölcsődei nevelőtestület 

 

Tagjai: a kisgyermeknevelői munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak. 

Feladata: A nevelőtestület a bölcsőde legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

Gyakorolja mindazon döntési és véleményezési jogosultságokat, amelyeket az ide vonatkozó 

törvény meghatároz, és amelyek nem tartoznak az ÁMK szakalkalmazotti értekezleteinek 

hatáskörébe.  
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d. Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet  

 

Tagjai: Az alkalmazotti közösséget az ÁMK-ban közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja.  

Véleményezési joga, összehívása 

- A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet. 

- Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az ÁMK átszervezésével, 

feladatának megváltozásával, költségvetésének módosításával, az intézményvezető 

megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben. 

- Az alkalmazotti értekezlet évente legalább egyszer, a nevelési év indításakor, valamint 

a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt kell 

összehívni. Az alkalmazotti értekezlet összehívását az alkalmazottak 50%-a, a napirend 

megjelölésével írásban kezdeményezheti. 

Határozatképessége 

Az alkalmazotti értekezleten a dolgozó legalább 2/3-ának jelenléte szükséges. Az alkalmazotti 

értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 

 

8. Az ÁMK szervezeti egységei 

 

- óvodai egység 

- bölcsődei egység 

- könyvtári egység 

- közművelődési egység 

- élelmezési egység 
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a. ÓVODAI EGYSÉG 

 

Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyen foglalkozott valamennyi közalkalmazott 

alkotja. Nevelőtestületét a székhelyén foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják (3 fő). 

Szakmai munkaközösség - a létszámból adódóan - nincs. Technikai dolgozók: a dajkák, és a 

karbantartó (a többi intézményegységben is dolgozik). 

 

Alaptevékenysége: 

A gyermekek 3 éves ill. 2,5 éves korától való intézményes nevelése a tankötelezettség 

megkezdéséig a szülőkkel szorosan együttműködve. A nevelés alapelveit az Óvodai Nevelés 

Országos alapprogramja határozza meg, ez alapján készül el a helyi Pedagógiai Program.  

Biztosítja az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai feladatait, a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátását, valamint a 

borsodsziráki SNI-s gyermekek meghatározott körének, a beszédfogyatékos, az autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek integrált óvodai nevelését csoportonként 1 

fő integrálásával. 

Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 50 fő. 

Felzárkóztató tevékenységet végez, gondoskodik a tehetségek fejlesztéséről és a gyermekek 

képességeinek maximális kibontakoztatásáról. 

Munkájában épít az ÁMK közművelődési funkciójából eredő lehetőségekre. 

 

b. BÖLCSŐDEI EGYSÉG 

 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező 

személy által egy csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. Bölcsődei ellátás keretében 

a SNI-s gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és 

gondozása is végezhető. A bölcsődei ellátás keretében – szolgáltatásként – időszakos 

gyermekfelügyelet és játszócsoport biztosítható. 
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c. KÖNYVTÁRI EGYSÉG 

 

Amelynek keretében gyűjti és hozzáférhetővé teszi a gyűjteménybe tartozó kulturális 

örökséget, segíti annak kreatív hasznosítását. A könyvtár élményt és inspirációt ad a tanuláshoz, 

a munkához és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, a tudományos kutatás nélkülözhetetlen 

eszköze. A múlt értékeit megtartva, a megváltozott igényeket figyelembe véve végzi a 

könyvtári szolgáltatást. Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentációiról, szolgáltatásairól, 

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum-, és információcserében. Segíti a település közösségeinek munkáját, 

helyiségeit, eszköztárát és szolgáltatásait biztosítja számukra. 

 

d. KÖZMŰVELŐDÉSI EGYSÉG 

 

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 

különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és 

társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári 

részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, 

az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a 

szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a 

megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok 

megvalósítása. 

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 

népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, 

gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek 

megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, 

klubok biztosítása. 

A kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek 

biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs 

technológiákhoz való hozzáférés biztosítása. 
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e. ÉLELMEZÉSI EGYSÉG 

 

Az élelmezési egységhez egy főzőkonyha, valamint két tálalókonyha tartozik. Alapvető feladat 

a településen lévő oktatási- nevelési intézmények, bölcsőde, szociális étkeztetés, valamint 

egyéb külső igénybe vevők részére az étkezés biztosítása önkormányzati rendelet alapján, az 

ide vonatkozó jogszabályok betartásával. 

 

 

Az Általános Művelődési Központ egységeinek sajátosságaira vonatkozó szervezeti és 

működési szabályokat az 1. 2. 3. 4. 5. mellékletek tartalmazzák. 

 

 

Borsodszirák, 2020.03.10. 

 

        intézményvezető 
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Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete 
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1. Bevezető 

 

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

foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan 

működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok 

közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása 

érdekében a 

Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodája 

 

nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a következő 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatot 

 

(továbbiakban SZMSZ) fogadta el. 

 

Az SZMSZ célja 

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

foglaltak érvényre juttatása,  

• az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása,  

• a gyermeki jogok érvényesülése,  

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

• az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

 

 

Az óvoda engedélyezett létszáma: 

Nevelőtestület: 4 fő 

A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 2 fő 

 

2. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök 

 

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói 

jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.  
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Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény mellékletei alapján kell meghatározni. 

A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési 

rendeletben kerül meghatározásra. 

A foglalkoztatottak jogviszonyára: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII 

törvényt és a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletet a pedagógusok előmeneteli és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról - kell alkalmazni. 

 

3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák 

mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a 

pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: 

- Biztosítsa az intézmény vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő- 

oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

- Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, 

együttgondolkodás, ösztönzés. 

- Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

- Fogja át a pedagógiai munka egészét. 

- Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 

- Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását. 

- Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, hiányosságokra. 

- A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az intézmény 

valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 

- Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 

- A vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről. 
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- Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

- Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 

- a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, 

- a működési feltételek vizsgálatára. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- tervszerű, előre egyezetett szempontok szerint, 

- spontán, alkalomszerűen, 

- a problémák feltárása, megoldása érdekében, 

- napi felkészültség mérése érdekében. 

 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

- a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme. 

- a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

- a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

- az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben 

tartása, 

- a nevelőmunka színvonala, eredményessége 

- a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése 

- előzetes felkészülés, tervezés 

- felépítés és szervezés 

- az alkalmazott módszerek, 

- a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása 

- az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek 

teljesítése, 

- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

- a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése 
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Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező ellenőrzési 

terv határozza meg. Az ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 

 

Az önértékelési tervben meghatározottak szerint kerül sor a dolgozók értékelésére. Az 

önértékelési csoport tagjai végzik az ellenőrzést, melynek tapasztalatairól az elnök feljegyzést 

készít, amelyet ismertet a dolgozóval. 

A pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott értékelési rend szerint folyik. A 

nevelési évzáró értekezletén, és az éves beszámolóban a vezető értékeli a pedagógiai munka 

belső ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános 

tapasztalatait, megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges 

intézkedéseket. A vezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési 

célzattal felhasználva készíti el az intézmény a következő évi munkatervét. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

- szóbeli beszámoltatás, 

- írásbeli beszámoltatás, 

- értekezletekre való felkészülés 

- dokumentációk ellenőrzése 

- értekezleteken való aktivitás, 

- csoportlátogatás, 

- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 

 

4. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje 

 

Az intézményben függetlenített belső ellenőr nincs, így a feladatot az intézményvezető, a vezető 

helyettes látják el. Az intézményben a belső ellenőrzés a hatályos 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megfelelően történik. 
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A belső ellenőrzés célja, hogy: 

- biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt 

a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi 

tevékenységre, 

- feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, 

mulasztást, 

- megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet, 

- vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, 

selejtezés végrehajtásának megfelelőségét. 

 

Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az 

eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló 

előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodását biztosítja. 

A belső ellenőrzés magába foglalja az: 

- előzetes 

- folyamatba épített 

- és utólagos ellenőrzést. 

A belső ellenőrzés alapdokumentumai: 

- gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

- intézmény és a Borsodszirák Községi Önkormányzat munkamegosztási megállapodása 

Belső ellenőrzésre jogosultak: 

- intézményvezető 

- fenntartó által megbízott ellenőr 

Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: 

- kedvező tapasztalatok (elismerés), 

- feltárt hiányosságok (megszüntetésre vonatkozó intézkedés, felelősségre vonás, 

megelőzés feltételeinek biztosítása). 

 

5. Az óvoda létesítményeinek használati és működési rendje 

 

Az óvoda helységeinek védelme, szépítése állagának megóvása az óvoda valamennyi 

dolgozójának és a gyermekek szüleinek is feladata. 
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Védelmének és megőrzésének feladata legyen a takarékosság, a meglévő felszerelések és a 

berendezési tárgyak megóvása, karbantartása. 

A vagyonvédelem érdekében a gondos bezárás az utolsónak távozó feladata, ennek 

elmulasztása foglalkozási kötelesség megszegésének minősül. 

Az óvoda helységeinek más céllal történő használatának átengedése csak akkor lehetséges, ha 

az oktatási - nevelési intézmény rendeltetésszerű működését nem zavarja. 

Az óvoda épületének más célra történő bérbeadása az intézmény vezetőjének jóváhagyását 

követően a Községi Önkormányzat Képviselő - testülete, illetve Borsodszirák község 

Polgármestere engedélyezheti, és meghatározza, hogy az óvoda helységeit milyen célra lehet 

térítésmentesen használni. Hatáskörükbe tartozik továbbá az esetleges mindenkori térítési díj 

összegének megállapítása.  

A nevelési intézmény helységeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz 

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

gyermekek felügyeletét párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai 

célú tevékenység nem folytatható. 

 

Az épület és az udvar használati rendje: 

 

Épület 

Óvoda épülete: az óvodás korú gyermekek nevelési – oktatási lehetőségek biztosításának 

színtere: 

• 2 csoportszoba: foglalkozások, szabadidős tevékenységek helye 

• a gyermekeknek 2 vizesblokk 

• a gyermekeknek 2 öltöző 

• 1 felnőtt öltöző, intézményvezető – helyettesi szoba, zuhanyzó 

• 1 nevelő szoba, fejlesztős szoba 

• 1 raktár, szertár 

• 1 közétkeztetést biztosító 200 adagos konyha működik 

 

Udvar 

Az udvar a gyermekek szabadban történő foglalkoztatására, szabadidős tevékenységekre nyújt 

lehetőséget. Az óvoda udvara szilárd burkolatával és zöld területeivel, szabványoknak 

megfelelő játékaival, biztosítja a tartalmas szabadban tartózkodást, mozgásfejlesztést.  
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Gondozásába a fenntartó szerv is besegít, tisztaságának megőrzése a dolgozókra a gyermekek 

közösségére, és a szülőkre nézve is kötelező. 

 

A működés rendje 

 

Az óvoda intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába 

járó gyermek, évenként, legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton 

vegyen részt.  (Nkt. 25.§ (5))  

Az óvoda szakmai tekintetben önálló: szervezetével és működésével kapcsolatosan minden 

olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét, amelyhez ki kell kérni a 

nevelőtestület és a Szülői Szervezet véleményét is. 

 

A munkatervben meg kell határozni: 

• a nevelés nélküli munkanapokat. Az adott nevelési évben 5 alkalommal kérhet az óvoda 

vezetője a fenntartótól nevelés nélküli munkanapot a nevelőtestület továbbképzése, 

szakmai tanulmányút, vagy szakmai nap megrendezésére. A nevelés nélküli 

munkanapról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíteni kell. 

• az ünnepek megünneplésének időpontját. A nemzeti ünnepek, néphagyományok, és az 

óvodai ünnepek megemlékezésének és megünneplésének módját, időpontját a szülői 

szervezettel és a fenntartóval egyeztetni kell, majd a helyben szokásos módon 

tájékoztatni kell a szülőket.  

• az óvoda zárva tartását. A szülőket legalább 7 nappal előtte értesíteni és tájékoztatni 

kell. Kivétel ez alól a rendkívüli esemény. A zárva tartás alatt a szülők igénye alapján 

ügyeletet kell biztosítani.  

• az óvoda alkalmazottainak munkarendjét. Az alkalmazottak heti munkaideje 40 óra. 

Az óvodapedagógusok óvodai csoportban töltött munkaideje: 32 óra  

Az óvodavezető óvodai csoportban töltött munkaideje: 26 óra  

A munkarend beosztását az óvodavezető végzi.  
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Az óvodában a nevelő és oktató munka a Nemzeti köznevelési törvény és a 363/2012 (XII. 17.) 

Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról szabályozásának megfelelően 

történik.  

Az óvoda Pedagógiai Programja biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus 

személyiségfejlesztését, képességeinek kibontakoztatását, és fejlesztését, az iskolai életmódra 

történő felkészítését.  

Nevelése során figyelembe veszi: 

• a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, 

• a gyermekenként eltérő fejlődési ütemet  

• eltérő szocio-kulturális helyzetét 

A családi nevelést kiegészítve az óvodai nevelési folyamat eredményeként cél: hogy az 

óvodáskor végére a gyermekek elérjék az iskolai munka megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szintet. 

 

Óvodai csoportok száma:   2 óvodai csoport 

Az óvodai férőhelyek száma:   50 fő 

Felvehető gyermekek létszáma:  50 fő 

 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. 

 

Az óvoda nyitvatartási ideje:   6.30 – 16.30 

Az óvoda nyitvatartási időtartama:  10 óra  

A gyermekkel óvodapedagógus foglalkozik 7.30 – 16.30 óráig. 

 

A szülők által kezdeményezett szolgáltatások, foglalkozások, hittan foglalkozások ez alól 

kivételt képeznek.  

A gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése a saját óvodai csoportjukban történik.  

A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. 

Csoportösszevonást alkalmazunk a nyári időszakban, valamint az őszi és a tavaszi iskolai 

szünetek alatt, amikor a gyermeklétszám jelentősen lecsökken.  

Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a 

nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 

Az óvoda üzemeltetése a jegyző által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt szünetel.  
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Az intézmény: 

• nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig 

• zárva tartásának téli időpontjáról szeptember 15-ig  

a szülőket tájékoztatjuk. 

Az ügyeleti ellátásra vonatkozó igényeket a zárás előtt 15 nappal a csoportvezető 

óvodapedagógusoknak kell összegyűjtenie.  

Az intézmény vezetője dönt az ügyeleti rendről, és tájékoztatási kötelezettsége van a fenntartó 

felé. 

A belépés és benntartózkodás rendje 

A személyre szóló munkaidő beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv része. 

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív napi 

aláírása biztosítja. 

• Az óvoda nyitva tartása alatt az épületben idegen személy csak az óvoda valamely 

dolgozójának kíséretében tartózkodhat.  

• A nyitva tartás teljes időtartama alatt a gyermekek felügyelete biztosított kell, hogy 

legyen.  

• A csoportszobákban és a csoportszobákhoz tartozó folyosókon egészségügyi okok miatt 

utcai cipőben tartózkodni nem engedélyezett. 

• Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

intézményvezető engedélyezi. 

  

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 

 

Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében zárral, csengővel 

vannak felszerelve. 

Az intézmény alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, felvilágosítást kapott 

a személy kilétéről.  

A látogatótól meg kell kérdezni, hogy milyen ügyben jelent meg, majd el kell kísérni a keresett 

személyhez. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos és szakmai szervek képviselőit az 

intézményvezető, vagy az általa kijelölt pedagógus fogadja. 
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Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását - a szülők kivételével - az intézményvezető 

engedélyezi. 

Ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet 

nem folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett vásárokat. 

 

A vezetők intézményben való benntartózkodásának a rendje 

 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 

Ennek érdekében a vezető intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint kerül 

meghatározásra: 

Intézményvezető: 

heti munkaideje: 40 óra  kötelező óraszáma: nincs 

 

Az óvoda nyitva tartása alatt az intézményvezető a szomszédos bölcsőde épületében 

tartózkodik, az általa kijelölt segítő pedagógus tartózkodik az intézményben, amennyiben 

akadályoztatva vannak, úgy a bent lévő óvodapedagógus helyettesíti őket.  

 

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás miatt az 

intézményvezető vagy helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem 

oldható meg, úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni. 

 

Az intézményvezető vagy helyettese akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje. 

 

Az intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy 

helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák. 

 

Ha egyértelművé válik, hogy 

a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. 

betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat a 

helyettesének kell ellátnia; 

b) az intézményvezető helyettese a szükséges, feladatkörébe tartozó teendőket 

akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, 

akkor ezeket a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógusnak kell 

ellátnia; 
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c) együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a 

vezető által írásban felkért közalkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni. 

 

A vezető, illetve a helyettese helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

- a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, csak olyan ügyekben járhat el, 

melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, 

- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben kizárólag a vezető teljes jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 

Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés 

általános szabályai 

 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 

legalább 15 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, 

hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 15 percben 

az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. Az éves munkatervben 

rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, 

szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, 

illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. 

A szabadságot az intézményvezető engedélyezi. A dolgozó a munkából való rendkívüli 

távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott 

munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek, hogy az a helyettesítésről 

intézkedhessen. 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel 

hagyhatják el az intézményt. 

A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere 

lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. 

Egyéb tekintetben az Mt., a Kjt, az NKt, az óvoda működését meghatározó intézményi 

dokumentum az irányadó. 
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6. Az óvoda szervezeti felépítése 

 

A vezetőség 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza 

feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, 

hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 

 

A vezetőség tagjai: 

- intézményvezető 

- az intézményvezető segítője 

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben jelzettek alapján folyamatos. 

Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A vezetők 

közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás tartalmazza, mely az SZMSZ 

mellékletét képezi. 

 

A feladatok elosztásának alapelvei: 

- az arányos terhelés, 

- a folyamatosság. 

 

Utasítási, intézkedési jog gyakorlása 

- A vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak a hozzájuk rendelt munkatársak, 

munkatársi közösségek tekintetében utasítási és intézkedési joggal rendelkeznek. Az 

utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell 

határozni a munkaköri leírásban. 

- A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 

 

A vezetői megbeszélés feladata: 

- tájékozódás a belső szervezeti egységek munkájáról 

- az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek aktuális és konkrét tennivalóinak 

áttekintése. 

A megbeszéléseket az intézményvezető készíti elő és vezeti. Az információkról és az 

értekezleteken született döntésekről a segítő óvodapedagógus tájékoztatja az irányítása alatt 
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álló dolgozókat, továbbá a dolgozóktól a vezető felé. A vezetőség tagjai a belső ellenőrzési 

szabályzatban foglaltak szerint munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 

 

a. Intézményvezető 

 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit egy általa kiválasztott óvodapedagógus segít az 

óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. Az intézményvezető munkaköri leírását a 

polgármester készíti el. 

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok 

maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az 

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. 

 

Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős 

- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyért, amelyet jogszabály, 

egyéb szerződés vagy szabályzat nem utal más hatáskörébe; 

- az intézményi szabályzatok elkészítéséért; 

- az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának jóváhagyásáért; 

-  az intézmény képviseletéért; 

- a nevelőtestület vezetéséért; 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért; 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért; 

- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 

- az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, 

az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatokat nyomon 

követő (monitoring) rendszer működtetéséért, 

- az intézményi számviteli rendért; 

- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és hatékony működéséért; 

- a pedagógiai munka magas elvárásoknak megfelelő megvalósításáért (az intézmény 

vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat 
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az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája 

színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából); 

- a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért; 

- az alkalmazottak és a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért; 

- a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az 

intézményben; 

- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 

- a munka-, és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért; 

- a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás 

ellenőrzéséért; 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért; 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában közreműködő szervezetekkel történő 

közvetlen kapcsolat tartásáért; 

- a pedagógusi középtávú továbbképzési program elkészítéséért; 

- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért; 

- a munkáltatói jogok gyakorlásáért; 

- a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű 

információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a különös közzétételi, 

valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon 

keresztül történő ellátásáért, 

- a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi 

szabályok megtartásáért; 

- az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az iratkezelési 

előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért és működtetéséért, az 

iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az iratkezelés felügyeletéért; 

- az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a 

vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; 

- az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az irányító 

szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő 

ellátásáért; 

- az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 

eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 
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- a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességért és 

hitelességéért; 

 

Az intézményvezető feladata:  

- az alkalmazotti közösség értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, a vezetői megbeszélések 

előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és 

ellenőrzése; 

- a nevelőmunka irányítása, értékelése és ellenőrzése az óvodavezetőn keresztül, az 

intézmény tevékenységének koordinálása; 

- az intézmény gazdasági működésének irányítása, az üzemelés folyamatosságának, 

gazdaságosságának figyelemmel kísérése; 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a Pedagógiai 

Program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek 

biztosítása; 

- a munkavállalókkal, a közalkalmazottakkal való együttműködés, illetve a szülői 

szervezetekkel való együttműködés az óvodavezető bevonásával; 

- szakmai együttműködés irányítása és szervezése, 

- az elemi költségvetés és beszámoló elkészítése, 

- a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási, képviseleti jogkör gyakorlása, 

- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe 

- a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó kérdéseikben, 

- az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 

- a gazdálkodási és iratkezelési feladatokban közreműködők munkájának közvetlen 

irányítása, 

- gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört,  

- kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják 

a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 

eredményes felhasználását; 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály vagy szerződés, egyéb szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az 
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intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a bejelentéseket és 

panaszokat; 

- gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok 

ellátásáról; 

- ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott –

feladatokat. 

Az intézményvezető kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkörrel rendelkezik. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé: 

- az intézmény egész működésére: tanügyi, működtetési, pedagógiai, munkáltatói 

tevékenységére 

- a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira 

Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete. 

 

Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje 

Hatáskörök átruházása 

A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, 

vagy más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. 

Az intézmény képviselőjeként járhatnak el a kijelölt óvodapedagógusok a következők szerint: 

- Az egyes pedagógusok a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény 

képviselőjeként. 

- Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott 

ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. 

- Az egyes pedagógusok a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön 

felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. 

 

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő 

hatásköröket ruházhatja át: 

A képviseleti jogosultság köréből az intézmény szakmai képviseletét a segítő 

óvodapedagógusra; 

A munkáltatói jogköréből nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó 

alkalmazottak közvetlen irányítását, munkájuk szervezését és ellenőrzését a segítő 

pedagógusra. 
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A kiadmányozás eljárásrendje 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ – ben 

meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az 

ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az 

intézmény vezetője. 

Az intézményvezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 

visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása 

nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az intézmény vezetője 

külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat az alkalmazottaknak. 

 

Az intézményvezető kiadmányozza az intézmény egésze tekintetében: 

- az intézmény működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 

- a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, 

- a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi 

szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 

- a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 

iratait, 

- intézményi beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait, 

- az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 

- az előirányzat-módosításokat, 

- mindazon iratokat, melyek az intézmény egészét érintik, 

- a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 

- a rendszeres statisztikai jelentéseket, 

- mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. 

 

Az intézményvezetőt helyettesítő pedagógus kiadmányozza: 

- a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb 

kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az intézményvezető nem tartotta 

fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást, 

- a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó 

válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, 

amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott 

felhatalmazást. 
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b. Az intézményvezetőt segítő pedagógus 

 

Segítő tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az 

általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az 

intézményvezető készíti el. 

- Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

- A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 

- Közvetlenül szervezi, irányítja, ellenőrzi a nevelőmunkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak, technikai dolgozók munkáját. 

 

Az intézményvezetőt segítő felelős: 

- nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, technikai dolgozók irányításáért, 

tevékenységük ellenőrzéséért és értékeléséért, 

- a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 

- a szülői szervezet működésének segítéséért 

- a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

- a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartásának vezetéséért,  

- az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok 

előkészítéséért, 

- a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának koordinációjáért 

- a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért. 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az intézményvezető megbízása alapján 

képviseli az intézményt külső szervek előtt. 

 

Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján. 
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c. Alkalmazotti közösség 

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos 

kötelességeiket és jogaikat a Munka Törvénykönyve mellett A közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII törvény és a Kormány 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelete a 

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

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szabályozza. 

Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a többi dolgozó a 

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek 

az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

 

Az alkalmazotti közösség jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken 

kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat 

az óvoda minden közalkalmazottja és közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket 

a döntés előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

 

Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben 

csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel 

ténylegesen egyetért. 

 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy 

személyben – testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. A 

testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások 

szabályozzák. 
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d. A nevelőtestület 

 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A nevelőtestület 

határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. A munkavégzéssel kapcsolatos 

jogaikat és kötelességeiket, a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a munka 

törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt.70. §.(2), 

valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 

érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

a) a pedagógiai program elfogadása, 

b) az SZMSZ elfogadása, 

c) az éves munkaterv elfogadása, 

d) az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

e) a továbbképzési program elfogadása, 

f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

g) a házirend elfogadása, 

j) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

k) jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 

Nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és szükség szerint rendkívüli értekezletet tart. 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint, ha az óvoda vezetője 

szükségesnek látja. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a 

kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. A rendkívüli nevelőtestületi 

értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának 

aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt a Szülői 

Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a nevelőtestület a kezdeményezést 

elfogadja e. 

Az óvoda rendes nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott 

napirenddel és időponttal az intézmény vezetője hívja össze. 

A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület írásos 

előterjesztés alapján tárgyalja 

- a pedagógiai program, 

- az SZMSZ, 

- a házirend, 

- a munkaterv, 

- az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, 

- a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az intézményvezető az előterjesztés írásos 

anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak. 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető, akadályoztatása esetén a segítője 

látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. Ha a 

nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a 

határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati 

formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat 

nyilvántartásba kell venni. 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza: 

- a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvezető és hitelesítők nevét 

- a jelenlévők nevét, számát 

- az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

- a meghívottak nevét 

- a jelenlévők hozzászólását 
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- a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

- a határozat elfogadásának szavazási arányát 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül két 

hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, 

melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit és 

határozatait - kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 

nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez 

az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 

A határozatképesség eldöntésénél figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti 

jogviszonya szünetel, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. 

A nevelőtestület véleményét írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösség 

véleményét is. 

 

Az intézményvezető vagy segítője akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a segítője 

helyettesíti. 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes 

felelősséggel segítője látja el, az azonnali döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos 

hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. 

Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy 

hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó 

megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, 

kifüggesztés). 

Az intézményvezető és segítője egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető 

által írásban adott megbízás alapján történik. 

Az írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt a magasabb fizetési fokozatba 

tartozó közalkalmazott pedagógus helyettesítheti. 

A vezető, illetve a segítője helyettesítésére vonatkozó további előírások: 
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- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető és segítője helyett, 

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

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott, 

- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem 

dönthet. 

Az óvodapedagógus 

 

A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok. 

Heti munkaidő: 40 óra. Kötelező óraszám: 32 óra. (Gyakornok: 26 óra.) 

 

A pedagógus alapvető feladata: a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, Óvodai nevelés 

országos alapprogramja szerinti nevelése. 

Kötelessége különösen, hogy nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle 

elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, felzárkózását elősegítse. 

Segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges gyermekeket. 

Előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. 

Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a 

gyermekeket. 

A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek magatartásáról, 

fejlődéséről. 

A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 
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betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával. 

Szükség szerint együttműködik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának 

koordinációjában. 

A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. 

Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse. 

Részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát. 

A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse. 

Pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. 

Megőrizze a hivatali titkot. 

Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. 

A gyermek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

 

Szülői Szervezet 

 

A szülők az óvodában jogaik és kötelességeik teljesítésének értelmében Szülői Szervezetet 

hozhatnak létre. 

A szülői szervezet működéséről saját maga dönt. 

A szülők képviselőjével az intézményvezető és segítője tart kapcsolatot. 

A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség 

nyílik az alábbi esetekben: 

                        - nyílt napokon, óvodai családi programokon, 

                        - nyilvános ünnepélyeken, 

                        - fogadóórákon, 

                        - családlátogatásokon, 

                        - szülői értekezleteken, 

                        - faliújságra kifüggesztett információkon keresztül  

                        - a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül, 

                        - az óvodai rendezvények közös szervezése során  
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Feladata:   

 hogy segítse az intézményes és családi nevelés összhangját, 

 biztosítsa a szülők részvételét a nevelésben, 

 tájékoztassa a szülőket a köznevelési intézmény nevelési célkitűzéseiről, 

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,  

 tájékoztatást kérhet és véleményt nyilváníthat a pedagógiai munka eredményességéről  

 közvetítse az intézmény felé a szülők véleményét, javaslatát, 

 a szülői kezdeményezések megszervezése.  

 

Az egy csoportba járó gyermekek szülei képviselőket választanak a Szülői Szervezetbe.  

A Szülői Szervezet tagjai maguk közül elnököt és tisztséget választhatnak.  

Tagjai részt vesznek minden olyan értekezleten, aminek napirendjén szerepel: 

 az éves munkaterv megvitatása, 

 rendezvények szervezése, 

 társadalmi munkák vállalása,  

 

A Szülői Szervezet döntési jogkörébe tartozik: 

 működési rendjének, munkaprogramjának összeállítása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása, 

 a rendelkezésre álló pénzeszközből az óvodának nyújtandó anyagi támogatás 

mértékének, felhasználási módjának megállapítása. 

 

A Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol: 

 a munkaterv: ezen belül a tanév rendjének meghatározásánál, 

 az SZMSZ-nak a szülőket is érintő rendelkezéseiben  

 házirend kialakításában, összeállításában.  

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

 a szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában, 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában. 
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Vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás formái 

Az óvodai szintű Szülői Szervezet vezetőjével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben 

a csoport szülőinek képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 

illetékességét meghaladó ügyekben a vezetőt segítő tart kapcsolatot. 

Az óvoda szintű Szülői Szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon 

napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzata a Szülői Szervezet részére véleményezési jogot biztosított.  

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább nyolc nappal korábbi átadásával 

történhet. 

Az óvodapedagógus a csoport szülői képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást. 

Ha a Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a 

kérést az intézményvezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint lehet szóban 

vagy írásban.  

• A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a 

Szülői Szervezet képviselőjének.  

• A Szülői Szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásoknál. A 

meghívásról az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

Ha a Szülői Szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az intézményvezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a Szülői Szervezet képviselőjének részvételével 

megtárgyalja. 

 

7. Kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

7.1 A külső kapcsolatok 

Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

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

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

Általános iskola 

Az intézményvezető és pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a lakókörzet szerinti iskola 

igazgatójával, pedagógusaival. A kapcsolattartás célja az iskolába lépő gyermekek 
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beilleszkedését megkönnyítő együttműködés kialakítása. A kapcsolattartó pedagógus a 

mindenkori középső-nagy csoportos óvodapedagógusa. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése, az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítése. 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel, 

szülői értekezletre a tanítónők meghívása, igény- és elégedettségmérő kérdőíveken keresztül 

kölcsönös tájékozódás. 

 

Bölcsőde 

A kapcsolattartás célja: a jó partnerkapcsolat alakítása, az óvoda megismertetése, hogy szívesen 

ajánlják azt. Keresni kell a tartalmas együttműködés lehetőségeit. 

Az óvodáskorú bölcsődés gyermekek rész vesznek néhány óvodai rendezvényen, a 

kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok kölcsönösen látogatják egymást. Beszoktatás 

idején a kisgyermeknevelők meglátogatják az új óvodásokat.  

Területei: 

- kapcsolattartási formák (megbeszélések, szakmai konzultáció) 

- közös tartalmak, programok, az intézmények közötti téma azonos napok szervezésére   

- kölcsönös tájékoztatás változatos formáinak alkalmazása 

- információcsere az átadott gyermekekről 

- a gyermekek nyomon követése az óvoda kezdő szakaszában a kisgyermeknevelők részéről 

 

Az óvoda védőnője 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője és a segítője. 

A feladatellátásra szóló megállapodást az Önkormányzat jogosult megkötni. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi 

feladatokat végző szervezet, az intézményvezető-helyettessel egyeztetett rend szerint, 

együttműködve végzi a preventív munkát. 

A védőnő feladatkörébe tartozó feladatainak egyeztetése, azaz: segítse az óvoda pedagógiai 

programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztését, és a gyermeket veszélyeztető 

körülmények, az esetleges bántalmazás jeleinek felismerését. 

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

dokumentumelemzés. 

A kiemelt figyelmet igénylő, tartós gyógykezelés alatt (diabétesz, speciális étrend…) álló 

gyermek egészségvédelme és megőrzése érdekében történő együttműködés. A védőnő az óvoda 
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melletti épületben napi szinten jelen van, így szükség esetén el tudja végezi – segíti a 

vércukorszint mérését, szükség esetén – orvosi előírás alapján segíti – elvégzi az inzulin 

beadását. Szülővel, szakorvossal, óvodával egyeztet személyesen, telefonon, emailben. 

Nevelési évenként minimum kétszer személyes látogatást tesz az intézményben. 

Az alkalmazottak alkalmassági munkaegészségügyi vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében 

a munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő beutalás az 

intézményvezető kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté. 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, és a Pedagógiai 

Szakszolgálattal 

Kapcsolattartó: az intézményvezetőt segítő pedagógus, illetve az adott nevelési évben a 

középső-nagy csoportos óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

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

szülői értekezleten való részvétel. 

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed 

- a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény 

megkérésére 

- az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására 

- a gyerekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve szükség szerint. 

 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal 

Kapcsolattartó: intézményvezető, illetve intézményvezetőt segítő óvodapedagógus, valamint az 

érintett óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása, prevenció. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: Telefonon, online, írásban, illetve esetmegbeszélésen, 

előadásokon, rendezvényeken való részvétel. Segítség kérése a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha 

a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint 

minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt. 

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

szükségesnek látja, 
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- amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a 

Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer 

keretei között milyen intézkedést tegyen, 

- esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, 

- közös intézkedési terv kidolgozása a hátrányos helyzet csökkentésére, prevenciójára, 

- szülők tájékoztatása  

Gyakoriság: szükség szerint. 

 

Fenntartóval 

Kapcsolattartó: intézményvezető. 

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

megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed 

- az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására 

- az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, ha erre szükség van 

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére 

- az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére 

- az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére, 

- a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására 

A kapcsolattartás formái 

- szóbeli tájékoztatás 

- beszámolók, jelentések 

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel 

- a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 

- speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, 

szakmai munkájához kapcsolódóan 

- statisztikai adatszolgáltatás 

- az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

- igény- és elégedettségmérés 

Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint. 

 

Gyermek programokat ajánló kulturális intézményekkel, szolgáltatókkal 

Kapcsolattartó: az intézményvezetője, és segítője. 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermek műsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 
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A kapcsolat formája: intézményen belül, és intézményen kívüli kulturális programok látogatása 

a gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé. 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva. 

 

Egyházak és óvoda kapcsolata 

Kapcsolattartó: Az egyházak képviselőivel az intézményvezető, és segítője tartja a kapcsolatot. 

A kapcsolat tartalma: vallásgyakorlással összefüggő jogok, kötelezettségek megállapítása az 

alkalmazottakra az Nkt. Vhr.3. § 8) bek. foglaltak megtartásával történik. 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 

szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda biztosítja 

a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit és vallásoktatáshoz be kell 

szerezni a szülőik véleményét. 

 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

Kapcsolattartó: intézményvezető és segítője. 

A kapcsolat tartalma: Az intézményvezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

ellátására létrehozott intézményekkel. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

Kapcsolattartó: intézményvezető, óvodapedagógusok 

A kapcsolat tartalma: a gyermekkel kapcsolatos kérdésekben való teljes körű együttműködés. 

Kapcsolattartás formái és gyakorisága: 

- szülői értekezlet évi 2 alkalommal, illetve szükség szerint 

- családlátogatás, 

- fogadóóra igény szerint, 

- igény- és elégedettségmérés, 

- családi napok, 

- óvodai rendezvények. 

 

7.2 A belső kapcsolatok 

 

Kapcsolat a kollégákkal 

Kapcsolattartó: intézményvezető, vezetőt segítő pedagógus  
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A kapcsolat tartalma: az intézménnyel, annak működésével kapcsolatos kérdésekben való teljes 

körű együttműködés. 

Kapcsolattartás formái és gyakorisága: 

- folyamatos, személyes kontaktus, 

- igény- és elégedettségmérés. 

 

Kapcsolat a gyerekekkel 

Kapcsolattartó: óvodapedagógus, dajka, 

A kapcsolat tartalma: a teljes gyermeki személyiség kibontakoztatása; nevelés, oktatás, 

gondozás… 

Kapcsolattartás formái és gyakorisága: 

- folyamatos, személyes kontaktus. 

 

 

8. Belépés és benttartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet: 

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

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely 

- A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre 

átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges. 

- A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez, 

valamint a távozáshoz szükséges. 

Külön engedély és felügyelet 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 engedélyt az intézmény vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, s 

szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni 

- A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott 

programokra való érkezésekor. 
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- A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a 

következők szerint történhet: 

- Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az intézmény vezetőjéhez kíséri, aki 

belépéséhez kapcsolódóan rendezi, intézi kérését. 

- A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás a vezetővel való 

egyeztetés szerint történik. 

- Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

intézményvezető engedélyezi. 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai 

- Belépésüket kötelező módon jelezni kell az intézményvezetőnek 

- Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét. 

- Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását 

o jótékonysági programokon 

o gyerekek részére szervezett programokon 

o ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor 

o az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, 

tisztítószer, könyv…) 

- A benntartózkodás a vezető által jelölt helyiségben történik. 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 

megfelelő információk beszerzését követően történhet. 

Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TILOS! 

 

Rendkívüli helyzet miatt (pl. járvány) az éppen aktuális szabályok vonatkoznak a bent 

tartózkodásra, amiről a helyben szokásos módon adunk értesítést (hirdetőtábla, közösségi oldal, 

internet, tájékoztató levél).  

 

 

9. Intézményi óvó, védő előírások 

 

9.1.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell: 
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- a rábízott gyermekek felügyeletéről,  

- a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek 

keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek évenként legalább egyszer  

- fogászati,  

- szemészeti  

- általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó 

védőnő látja el. 

A fenntartó által biztosított feltételek szerint a védőnő bizonyos időszakonként látogatja az 

óvodát és végzi az egészségügyi vizsgálatokat, amelyhez az intézményvezető biztosítja 

feltételeket, az óvónői felügyeletet, és a szükséges előkészületeket. 

Az egészségügyi felügyelet kiterjed: 

- az évenkénti szűrővizsgálatokra 

- a gyermekek általános egészségügyi állapotának ellenőrzésére 

- a fertőző betegségek következtében szükséges orvosi intézkedésekre 

Beteg, lázas gyermeket óvodába bevenni nem szabad.  

A napközben megbetegedett gyermeket le kell fektetni, gondoskodni kell a szülők mielőbbi 

értesítéséről. A beteg gyermek felügyelet nélkül nem hagyható.  

Bármiféle orvosi beavatkozás csak a szülő, gyám belegyező nyilatkozatával végezhető, kivéve 

a baleseti elsősegélynyújtást. 

Az óvodában dolgozó közalkalmazottak orvosi vizsgálatát az üzemorvos látja el.  

A dolgozók Egészségügyi Könyvének érvényességét, kötelező alkalmassági vizsgálatok 

meglétét az intézmény vezetője ellenőrzi. 

 

9.2 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott 

gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és 

ezek elsajátításáról meggyőződjék továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy 

ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 

 

Minden óvodapedagógus feladata: 
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- A gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás megtartása, 

tartalmának és időpontjának rögzítése. 

- Baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása. 

- Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás. 

- Kirándulások biztonságos előkészítése. 

- A védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai 

foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

- Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerhasználatában és játékaiban 

rejlő baleseti forrásokról. 

- Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való 

utazáshoz, valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez. 

 

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás 

és a tűzriadó terv rendelkezéseit. A munkakörönként kialakított általános és specifikus 

ismereteket nevelési évenként ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek megszerezni. 

Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni 

a gyermekek tevékenységét, a védő-, óvó előírások figyelembevételével. Az óvónőknek fel kell 

hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési szabályokra, 

egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

Különösen fontos ez, ha: 

- az udvaron tartózkodnak 

- ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt) 

- ha az utcán közlekednek 

- ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 

- ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 

- és egyéb esetekben. 

Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges 

intézkedéseket megteszi. Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyforrást az 

intézményvezető felé jelezze. 

Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol. 

 

Az óvoda dolgozóinak feladatai 

 



60 

 

Az intézményvezetőjének feladatai az alábbiak: 

- Ellenőrizze, 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 lehet. 

- A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos 

gyermekek esetében az orvos véleményezése alapján a biztonsági előírások 

kibővítése. 

- Gondoskodjon a védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó 

figyelmeztető jelzések, figyelmeztető táblák, hirdetmények kifüggesztéséről, 

illetve azok tartalmának évenkénti ismertetéséről. 

 

Az intézmény vezetőjének felelőssége: 

- hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, 

illetve tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, 

felújítási, javítási munka kivételével nem végezhető 

- 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 lehet 

- hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva 

legyen 

- hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be 

- a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős 

feladata a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni 

a veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök 

stb.) valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok 

megfogalmazása, a teendők ismertetése 

- a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell 

függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente kétszer ismertetni kell 

- évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó 

intézkedések szükségessége. 
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Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 

- Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal 

kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására. 

- A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell 

alakítani a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet 

megteremtésének készségét, át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a 

főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az 

áramütés, valamint az esés témakörében. 

- Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

- Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. 

- A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne 

férhessenek hozzá. 

- Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még 

biztonságosabbá tételére. 

- Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére. 

- Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

- A gyermekek és az intézményvezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a 

veszélyhelyzetekre. 

- Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében. 

- Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan saját készítésű és 

kereskedelemben gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel 

a jogszabályban jelzett megfelelőségi követelményeknek. 

 

9.3 Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Intézményi alkalmazottak feladatai baleset esetén: 

• a balesetet szenvedett gyermeket az adott helyzetnek megfelelően biztonságba kell 

helyezni, megszemlélni a sérülését, 

• a sérüléstől függően dönteni kell: ha elsősegélyben részesíthető az észlelő által, akkor a 

gyermeket megnyugtatva tenni kell azt, 

• a sérülés, ha orvosi ellátást igényel, azonnal intézkedjen, segítséget kérjen (orvost, 
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mentőt hívjon), 

• fontos, hogy a sérültet ne hagyjuk magára, állapotát a lehetőségekhez mérten 

stabilizáljuk, 

• fontos a többi gyermek biztonságának és megnyugtatásának biztosítása, ami a sérülttel 

nem foglalkozók kötelessége, 

• a sérült gyermek ellátásában a legjobban hozzáértő ember tegye a dolgát vagy 

segédkezzen, 

• a többi alkalmazott megosztja egymás között a feladatokat: mentő várása, gyermekek 

megnyugtatása stb. 

• a szülőt lehetőleg óvodapedagógus értesítse a balesetről, röviden ismertesse a 

történteket és a megtett intézkedéseket, 

• végül értesítsék az óvodavezetőt, ha éppen távol van. 

 

A gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége  

 

1. A gyermek balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

2.  A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket ki kell vizsgálni. 

Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 

Ezekről a balesetekről az e rendelet 2 sz. mellékletében előírt nyomtatványon 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, 

de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, 

valamint át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg. 

3. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

4. A súlyos balesetet az óvodának - telefonon, vagy személyesen – azonnal be kell 

jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának.  

5. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

6. Súlyos az a gyermekbaleset: 

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 

számított 90 napon beül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

b) valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős méretű 
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károsodását szenvedte el, 

c) súlyosan csonkult (hüvelykujj stb. elvesztése), 

d) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérült, egészségkárosodott 

e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő torzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott. 

7.    Az óvodában lehetővé kell tenni, hogy a szülői szervezet képviselője részt vegyen a 

gyermekbalesetek kivizsgálásán. 

8.  Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló 

esetek megelőzésére. 

 

A balesetekkel kapcsolatos adminisztrációs teendők a vezető helyettes feladata, amelynek 

pontosságát az intézményvezető ellenőrzi. 

 

A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti 

szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.  

Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek bántalmazását, vagy deviáns viselkedésformákat 

észlel, az intézményvezető bevonásával esetmegbeszélést kezdeményez, és az intézmény 

vezetője értesíti a település gyermekjóléti szolgálatát, valamint a település jegyzőjét.  

 

10. A diabétesszel élő gyermekek megsegítése óvodánkban 

 

Az óvodában az intézményvezetőnek az 1-es típusú diabétesszel élő óvodás korú gyermekek 

részére abban az időtartamban, amikor az óvoda felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel 

élő óvodás korú gyermek törvényes képviselője kérelmére – a gyermekkori diabétesz 

gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján – speciális 

ellátást biztosít. 

 

Az 1-es típusú diabétesszel élő (tartós gyógykezelés alatt álló) óvodás korú gyermek kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek a köznevelés rendszerében. A BNO kódja: E10-E14. 
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Szakmai iránymutatás az EMMI által kiadott hivatalos iránymutatás, mely tartalmazza az 

eljárás protokollját. 

 

A speciális ellátást nem lehet bárkire kiosztani! 

Az óvoda vezetője a feladat ellátását megoldhatja:  

1. óvodaorvos vagy 

2. védőnő vagy 

3. olyan óvodapedagógus vagy legalább érettségivel rendelkező, nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján, aki az Oktatási Hivatal 

(OH) által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai 

továbbképzésben részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja. 

 

Óvodánkban a speciális ellátást a védőnő látja el. 

 

Az eljárás egyik eleme a szülői kérelem benyújtása az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. 

törvény (Eütv.) 15.§ (5) bekezdésével összhangban. 

1. A szülő(k), mint törvényes képviselő(k)nek írásban kell kérelmet benyújtania az 

intézmény vezetőjéhez gyermekük speciális ellátására (vércukorszintmerés, 

inzulinbeadás). A kérelem részletezze, hogy a speciális ellátás milyen területeket 

érintsen. 

2. A kérelem tartalmazzon egy szülői nyilatkozatot, mely az igényelt ellátás 

ténylegességéért felelősséget vállal. 

3. A nyilatkozat alakiságánál a polgári perrendtartás követelményei teljesülnek, vagyis: 

- a vagy kézzel írta és aláírta, vagy 

- géppel írta, akkor aláírásnál két tanú tanúsította, hogy az tényleg az illető 

aláírása. 

4. Elvált szülők esetében: 

- a kérelem benyújtója a felügyeleti joggal rendelkező szülő, melyet bírósági 

határozattal kell igazolnia 

- közös felügyelet gyakorlása esetén a kérelem tartalmazza azt a tényt is, hogy 

azonnali intézkedést igénylő esetben az egyik szülő – az óvoda által elért szülő 

– a gyermek érdekében azonnal is dönthet és kötelezettséget vállal arról, hogy 

a másik szülőt haladéktalanul értesíti 

- kérelmet és a nyilatkozatot lehetőség szerint mindként szülőnek alá kell írnia 
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- ha csak az egyik szülő nyújt be kérelmet és nyilatkozatot, úgy a nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell, hogy a másik szülő hozzájárult és egyetért vele. 

 

A kérelem benyújtása: személyesen, az intézményvezetőnek. 

A kérelem elbírálásának időtartama: a kérelem átvételétől számított 5 munkanap. 

A szülő (törvényes képviselő) értesítése a döntésről: írásban. 

 

A szülő (törvényes képviselő) feladatai és kötelezettségei 

1. Az érintett gyermek ismerje betegségének nevét, jellemzőit, tüneteit, a betegség 

követésének protokollját, ezek módjait és formáit. 

2. A gyermeknek legalább annyi ismerete legyen, hogy a szélsőséges értékeket felismerje, 

és megfelelő módon reagáljon rá. Ebben őt a szülőnek támogatnia kell. 

3. A gyermek felkészítése a szülő kötelessége. 

4. A szülő köteles együttműködni az óvodával. 

5. Egy cukorbeteg gyermek esetén ebbe az együttműködésbe tartozik: 

- az óvodával a szülő ismertesse a teendőket 

- meg kell mutatnia a szakorvosi papírt 

- ismertesse a napi többszöri vércukormérés, inzulinbeadás, diétás étkezés 

igényét, vagyis azt a családi protokollt, melyet a család alkalmaz otthon a 

gyermek egészségmegőrzése érdekében, melyet szakorvos állított be. 

- változás bejelentési kötelezettség: minden a gyermek cukorbetegségében, 

állapotában történő bármilyen változást azonnal jelenteni kell az óvodának 

szóban és írásban egyaránt. 

 

Az óvoda, óvodapedagógusok, alkalmazottak feladatai és kötelezettségei 

1. A betegség elfogadása, tiszteletben tartása, lelki és testi támogatása. 

2. Egyenlő esélyek megteremtése. 

3. A szükséges folyadékpótlás biztosítása. 

4. Megfelelő feltételek biztosítása a többszöri és szükséges vércukorszintméréshez. 

5. Biztosítani kell, hogy a gyermek bármikor ehessen, ihasson. 

6. Együttműködés a szülőkkel, védőnővel, szakorvossal. 

7. Meg kell ismerni a gyermek orvosi lapját, tájékozódni kell a témában. 

8. Tudni kell, hogy mit jelent a speciális ellátás fogalma az érintett gyermekre 

vonatkozóan. 
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9. Rosszullét esetén ismerje a kidolgozott eljárásrendet, mely minden csoportszobában 

megtalálható. 

 

Diétás étrend: szakorvosi igazolás, javaslat alapján a szülő kérelmére külsős cégtől való 

megrendelés útján. 

 

A szabályos gyógyszertárolás és veszélyes hulladék tárolásának, ellátásának szabályai 

 

A gyermekek által nem elérhető helyen, nevelői szobában, zárt szekrényben történik a 

gyógyszerek tárolása. Intézményi szinten 1db elsősegélydoboz biztosított. Az elsősegélydoboz 

tartalmának pótlását, cseréjét az intézményvezetőt segítő pedagógus végzi.  

Feladata, hogy rendszeresen ellenőrizze az elsősegély doboz tartalmát. Amennyiben kötszer, 

sebfertőtlenítő, stb. elfogyott vagy a felhasználhatósági idő rövidesen lejár, köteles annak 

cseréjét, pótlását elvégezni. 

A lejárt szavatosságú gyógyszerek, selejtezés után, a gyógyszertári gyűjtőhelyre való 

szállításáról gondoskodik. 

Betadine jód érzékenyeknek nem használható! 

 

A veszélyes hulladék tárolásának, elszállításának szabályai 

A keletkezett veszélyes hulladék (inzulinpumpa, injekciós -tű, stb.) összegyűjtése a védőnő 

feladata, ennek elszállítása az egészségügyi központból szerződéssel megbízott cég által 

történik. 

 

11. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 

 

Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól 

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

tevékenységgel függ össze. 

 

A reklámtevékenység engedélyeztetése: 

A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az intézményvezető, vagy 

a vezető helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni. 
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Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai 

A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személyek tehetnek ki 

hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat). 

Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye nélkül. 

Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése 

szigorúan tilos! A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres 

ellenőrzése. 

 

12. Rendkívüli esemény, tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők 

 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

- a tűz, 

- a robbantással történő fenyegetés, stb… 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az 

intézményvezető dönt. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős még: 

- az intézményvezetőt segítő pedagógus 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

- az intézmény vezetőjét 

- az intézmény fenntartóját 

- tűz esetén a tűzoltóságot 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

- személyi sérülés esetén a mentőket 

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézményvezető szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket sajátos, felhívó jelzéssel értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 
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veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a 

bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa 

a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

- Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó 

nevelőnek a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 

kell! 

- A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

- A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 

el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik gyermek az épületben. 

- A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor az óvodapedagógusnak meg kell számolnia! 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének, 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról 

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről 

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 

- az épület kiürítéséről. 
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A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! 

Az intézményre és dolgozóira vonatkozó kérdésekben az óvoda alkalmazottai csak az 

intézmény vezetőjének engedélyével tehet nyilatkozatot a médiának. 

Az épületek kiürítését a kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. 

A gyakorlat megszervezéséért a tűz és munkavédelmi megbízott felel. 

 

13. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

Az óvodai hagyományok ápolása 

Községünk hagyományokban gazdag múlttal rendelkezik.  A szép környezet iránti felelősség, 

a természeti környezet megóvása minden helyi lakos igénye, és kötelessége. A 

hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának feladata, tagjai 

közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése. 

A gyermekek a családból hozzák a hagyományok ápolásának, megtartásának igényét, amelyek 

az összetartozás, az egymásra figyelés, az egymás iránt érzett felelősséget erősíti.  

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

1.) Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

- közös megemlékezés a gyermekek név-, illetve születésnapjáról, 

- ajándékkészítés (kisebb óvodásoknak, karácsonyra, anyák napjára), 

- óvodai ünnepélyek: mikulás, karácsony, farsang, gyermeknap, anyák napja, 

évzáró, ballagás stb. 

- népi hagyományok ápolása: farsang, húsvét, advent, 

- őszi, tavaszi kirándulások,  

- Idősek Napján az idős emberek köszöntése, 

- nemzeti ünnepeinken való részvétel. 
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2.) Az óvodapedagógusokkal kapcsolatos hagyományok: 

- szakmai napok szervezése, 

- házi bemutatók szervezése, 

- továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása, 

- a dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról, 

- pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók felkarolása, segítése, 

- a távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása, 

- névnapi ünnepségek, 

- csapatépítő tréningek szervezése, 

- csapatépítő programok, közös kirándulások. 

 

 

14. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 

 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatása 

nyilatkozatnak minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

- Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

- A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív 

ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

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

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében 

zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan 

kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 

15. Tájékoztatás a dokumentumok elhelyezéséről és hozzáférhetőségéről 

 

Az intézmény nyilvános dokumentumai: 

• Szervezeti Működési Szabályzat 

• Házirend 

• Pedagógiai Program 
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• Éves Munkaterv 

• Alapító Okirat 

 

Az Alapító Okirat elhelyezése 

Az Alapító Okiratunk a következő helyeken van elhelyezve: 

- a fenntartónál, 

- az intézmény vezetőjénél, 

- az irattárban, 

- az Államkincstárban. 

 

A dokumentumok hozzáférhetősége:  

• A dokumentumok egy példánya megtalálható a csoportszobákban, ami a szülők számára 

is elérhető  

• egy-egy példányban a vezetői irodában 

•  egy irattári példányként 

• a Házirend az óvoda főbejáratánál megtekinthető 

 

Az intézmény kötelező dokumentumai a legitimációs eljárást követően lépnek hatályba. 

Célja az intézmény törvényes és szakszerű működése, az intézményhasználók 

együttműködésének elősegítése. 

A dokumentumok ismerete mindenkitől elvárt. 

 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az intézmény vezetőjétől, vezető-

helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor 

feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül érdemi választ ad. 

Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 

Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 

személyektől. 

Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az intézményvezetőnek címezve, 

aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 
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Tájékoztatás a Házirendről 

Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást adnak a 

házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor a Házirend 

(rövidített) fénymásolt példányait - az átvételt szülő által történő aláírásával - átadjuk. 

 

 

16. Lobogózás szabályai 

 

A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan kitűzve kell 

tartani.” 

A kormányrendelet a középületek lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a középületek 

számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a lobogózás szabályait. 

A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik. 

 

 

17. 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 igénylésének eljárásrendje: 

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptemberében kerül sor 

a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igények felmérése után a megkötött együttműködési 

megállapodás alapján kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott 

foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek 

megvalósításra. 
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18. Hivatali titkok 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 intézmény vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés 

biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői 

utasításban írásban annak minősít. 

 

A szülők tájékoztatásának rendje 

Információt elsősorban a gyermek saját óvónője, illetve az aktuálisan vele tartózkodó 

pedagógus szolgáltathat a szülőnek. 

A nevelési munkát segítő dolgozók az érdeklődő szülőket minden esetben irányítsák az 

óvodapedagógushoz. 

 

Infokommunikációs rendszer használati rendje 

Ide tartozik a számítógép, laptop, tablet, okostelefon, HDMI televízió, wifi és az ezeken 

keresztül elérhető postafiókok és közösségi oldalak használata. 

Előnye: 

- információszerzés, tájékozódás és tájékoztatás. 

Hátránya: 

- visszaélési lehetőség a közzétett adatokkal, 

- nem kívánt visszajelzések érkezése, 

- jogosulatlan egyének is hozzáférhetnek az adatokhoz. 
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Használatuk szabálya: 

- Munkaidőben csak vezetői engedéllyel használhatóak. 

- Mivel a feltöltött adatok nyilvánosak és mindenki által hozzáférhetőek, 

körültekintően, a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat 

figyelembe véve járjanak el. 

 

19. A telefonhasználat rendje 

 

A dolgozó a mobiltelefonját 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. A pedagógus és a nevelő munkát közvetlenül 

segítő a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a 

csoportszobában sem az udvaron nem használhatja. 

 

20. Iratkezelési szabályzat 

 

Ügyintézés és az iratkezelés, valamint az intézmény irattári terve 

Készült: a Nkt. 41§ 43§, 42§, 44§ alapján. 

 

2/a.  Az intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell. 

• Az iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő sorszámos 

rendszerben kell, hogy történjen. 

• A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az 

iktatószámot, az irat mellékletinek számát, és az irattári tételszámot.  

• Az irathoz az iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit. 

•  Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a 100-at, évenként név- és 

tárgymutatót kell vezetni. 

 

b. A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és a reklám célú kiadványokat nem kell iktatni. 

c. Az iktatott iratokat az ügy elintézőének az intézményen belüli rendelkezések szerint kell 

átadni.  

f. Az iratnak tartalmaznia kell az intézmény nevét, székhelyét, az iktatószámot, az ügy 

elintézőének megnevezését, az ügyintézés helyét, idejét, az irat aláírójának nevét, beosztását az 

intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 
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g. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, illetőleg a jelenlévő 

érdekelt személyes tájékoztatással is elintézhető. A telefonon vagy személyes tájékoztatás 

keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét az elintézés 

határidejét.  

i. Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja 

megállapítható legyen. 

 

3. Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni.  

• Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg.  

• Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani.  

• A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket az intézmény jogutód nélküli 

megszűnés esetén meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

•  Az irattárban őrzött iratokat legalább 5 évenként felül kell vizsgálni. 

• Selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a 

selejtezett irattári tételeket, irattárba helyezés évét és az irat mennyiségét.  

 

Tanügyi nyilvántartások 

Beírási napló, a felvételi és mulasztási napló  

• Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására felvételi és mulasztási naplót kell 

vezetni, melyet gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetnek. 

• A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai 

elhelyezés megszűnt.  

• A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.  

 

A foglalkozási napló 

• Az óvodai foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási naplót, csoportnaplót vezet. 

• A foglalkozási naplót az óvodai nevelés nyelvén kell vezetni. 

• A csoportnaplót nevelési évre kell megnyitni és lezárni. 

 

Jegyzőkönyv 

• Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá, ha az intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési, oktatási intézmény működésére, 

a gyermekekre vonatkozó kérdésben határoz, illetve, ha a jegyzőkönyv készítését 
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rendkívüli esemény indokolja, és elkészítését az intézmény vezetője elrendeli. 

• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell készítésének helyét, idejét, a jelenlévők 

felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így 

különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv 

készítőjének az aláírását. 

 

Az intézmény irattári terve 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

 

Irattári 

tételsz. 

Ügykör megnevezése Őrzési idő év 

1 Intézmény létesítés, átszervezés, fejlesztés Nem selejtezhető 

2 Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

3 Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4 Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelem, baleseti 

jegyzőkönyvek 

10 

5  Fenntartói irányítás 10 

6 Szakmai ellenőrzés 10 

7 Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8 Belső szabályzatok 10 

9  Polgári védelem 10 

10 Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11 Panaszügyek 5 

 Nevelési-oktatási ügyek  

12 Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13 Beírási naplók Nem selejtezhető 

14 Felvétel, átvétel 20 

15 Kártérítési ügyek 5 

16 Naplók 5 

18 Pedagógiai szakszolgáltatás 5 

19 Szülői Közösség szervezése, működése 5 
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Irattári 

tételszám 

Ügykör megnevezése Őrzési idő év 

20 Gyermek és ifjúságvédelem 3 

 Gazdasági ügyek  

27 Ingatlan nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épület 

tervrajzok, helyszínrajzok, használatba vételi 

engedély 

Határidő nélküli 

28 Társadalombiztosítás 50 

29 Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyon 

nyilvántartás, selejtezés 

10 

30 Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, 

könyvelési bizonylatok 

5 

31 Gyermek juttatásai, térítési díjak 5 

 

Az ügyiratkezelésért és iktatásért felelős: 

• Az intézményvezető  

• Az intézményvezetőt segítő kijelölt pedagógus 

 

Tűzvédelmi és bombariadó terv 

 

Tűzriadó esetén a következő teendők szükségesek: 

• füst vagy tűz észlelése esetén hangos kiáltással tűzriadóztassunk, 

• füst vagy tűz esetén azonnal meg kell kezdeni a gyermekek szabadba történő 

kimenekítését, az ajtók szélesre tárása mellett, 

• ha a tűz még biztonsággal megközelíthető, a megjelölt helyeken elhelyezett poroltóval 

meg kell kezdeni a tűzfészek eloltását, 

• ezzel egy időben értesíteni kell a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon, 

• a gyermekek biztonságba helyezése után – ha lehetséges – a kinti csapról meg kell 

próbálni a tűz tovább terjedését megakadályozni, 

• a tűz esetleges oltását csak addig szabad megpróbálni, amíg a dolgozó testi épsége nincs 

veszélybe, 

• fontos feladat még, hogy a tűzoltók útját szabaddá tegyük (kapu kinyitása, autókkal 

elállni stb.), 
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• esetleges baleset esetén a teendőket a védő, óvó előírásoknak megfelelően kell 

megoldani. 

• A tűzvédelmi terv a Tűzvédelmi utasításban található meg. 

 

Bombariadó esetén minden alkalmazottra nézve kötelező szükséges teendők: 

• a bombariadó tudomásul vételéről azonnal értesíteni kell mindenkit, aki az épületben 

tartózkodik, 

• a gyermekeket azonnal a főbejáratok felé kell irányítani, ahol egy dajka mutatja a kapu 

felé a menekülés irányát, 

• gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek az épülettől legalább 50 méterre 

eltávolodjanak, 

• biztosítani kell, hogy az útra kimenve nehogy balesetet szenvedjenek, 

• ezután a tartózkodási helyhez legközelebb eső telefonon, vagy ha van mobiltelefonon 

bejelentést kell tenni a rendőrségnek (107) az esetről, pontos cím, név megnevezése 

mellett, 

• a bombariadó megszüntetéséig biztosítani kell a gyermekek pánik nélküli biztonságát, 

• a rendőrség engedélye után kell megszervezni a nyugodt visszavonulást. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A szervezeti és működési szabályzat elkészítése az intézményvezető felelőssége, az óvoda 

nevelőtestülete fogadja el, a szülői szervezet véleményének figyelembevételével, amely az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény a 2016. szeptember 1-től hatályos 

szervezeti és működési szabályzata. 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a fenntartó, a nevelőtestület, a 

szülői közösség és a jogszabályi kötelezettség. 

 

Az SZMSZ nyilvánossága: 

- A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden 

alkalmazottjával, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és 

meghatározott körben használják helyiségeit. 

- Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

- A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 

 

Borsodszirák, 2022. február 21. 

            

     Gondosné Bányai Ágnes 

       intézményvezető 
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NYILATKOZAT 

 

A szülői képviselet, a Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodájának SZMSZ-ének 

elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a 

dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézménytájékoztatási kötelezettsége, 

valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás 

nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 

Borsodszirák, 2022. ……………………….. 

………………………………………… 

A szülői szervezet elnöke 

 

 

A Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodájának nevelőtestülete határozatképes ülésén készült 

jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő elfogadó határozat alapján 2022. év 

…………………… hó ….. napján a Szervezeti és Működési Szabályzatát 

……………………..határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 

képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

nevelőtestületi tag     nevelőtestületi tag 

 

 

nevelőtestületi tag     nevelőtestületi tag 

 

 

nevelőtestületi tag     nevelőtestületi tag 

 

 

Borsodszirák, …………………………….  

 

intézményvezető   

            ph. 

 

Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat kihirdetésének napja: 

2022. ………………….… 
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2.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Bóbita 

Bölcsődéjének 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a 

Borsodszirák Község Önkormányzat által fenntartott Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK 

Bóbita Bölcsődéjének (továbbiakban: Intézmény) adatait, és szervezeti felépítését, a 

vezető és alkalmazottak feladatait, jogkörét, az Intézmény feladatai ellátásának részletes 

belső rendjét és módját, a szervezeti egységekre vonatkozó működési szabályait. 

 

2. Az Intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Az Intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg. 

A Bóbita Bölcsőde feladatellátási helyen felvehető maximális gyermeklétszám: 12 fő. 

Az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon: 

3796 Borsodszirák, Fő út 47./A. 

Helyrajzi szám: 203/8  

A vagyon feletti rendelkezés joga: használati jog. 

 

Egyéb dokumentumok 

- Alapító okirat 

- Fenntartói utasítások 

 

Az Intézmény belső szabályzatai: 

- Szakmai Program 

- Iratkezelési szabályzat 

- Adatvédelmi szabályzat 

- Munka- és tűzvédelmi szabályzat 

- Helyiségek használatára vonatkozó szabályzat 

- Fenntartói utasítások 

- Helyi önkormányzati rendeletek 

A bölcsődében vezetett egyéb dokumentációra az irányító és felügyeleti szervek 

előírásai vonatkoznak. 
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3. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- 

és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat jelen SZMSZ-ben foglaltak 

figyelembevételével kell alkalmazni. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

- az Intézmény vezetőjére, dolgozóira 

- az Intézményben működő testületekre 

- az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre 

 

II. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

 

1. Az Intézmény feladatai és hatásköre 

 

Az Intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az Intézmény 

belső szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásról az intézmény vezetője 

gondoskodik. 

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 

irányító szerv által az Intézmény dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, 

hatáskörökkel. 

 

1.1. Az Intézmény alaptevékenysége 

 

Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás 

A Gyvt. -ben, valamint az NM rendeletben foglalt rendelkezések szerint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnak a feladata a 

gyermekek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, és a családban 

történő nevelésének elősegítése. 

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, 

gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkezést kell megszervezni azon gyermekek 

számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ide értve a 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátást, és a gyermeknevelési 

támogatás folyósítása melletti munkavégzés is -, munkaerőpiaci részvételt 
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elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai 

oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felsőoktatásban, 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük, vagy 

egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A Bóbita Bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a 3 éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés gondozás országos 

alapprogramja (továbbiakban: Alapprogram) szerint, jogszabályban meghatározott 

szakirányú végzettséggel rendelkező személyek által, egy csoportban nyújt 

szakszerű gondozást és nevelést. 

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének 

megfelelően az Intézmény biztosítja a nevelés – gondozás feltételeit, így különösen: 

- a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét 

- a felszerelési jegyzékben meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket 

és felszerelést 

- a játéktevékenység feltételeit 

- a szabadban való tartózkodás feltételeit, és 

- a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás 

követelményének megfelelő étkezést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás 

egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak 

megfelelően. 

Az Intézmény szakmai munkáját az Alapprogrammal összhangban kidolgozott 

saját gondozási, nevelési program alapján végzi. 

 

1.2. Az Intézmény saját hatáskörében végzett szolgáltató tevékenységei 

A bölcsőde alapfeladata mellett térítés ellenében, külön szolgáltatásként, a 

gyermeküket otthon nevelő családok számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a 

szabad kapacitás terhére: 

- vendégétkeztetés (gyermek) 

- időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport 

A szolgáltatások az alapfeladat ellátását nem veszélyeztetik. 

 

Vendégétkeztetés 

A gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő és korszerű táplálék 

biztosítása. 
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Időszakos gyermekfelügyelet 

A gyermek teljeskörű ellátásának és játéklehetőségének biztosítása, a szülő vagy 

törvényes képviselő által kért alkalommal és időtartamban. 

Játszócsoport 

A bölcsődébe nem járó gyermekek és szüleik számára biztosított játéklehetőség. 

 

III. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A bölcsőde engedélyezett álláshelye 

 kisgyermeknevelő 2 fő 

 bölcsődei dajka 1 fő 

 

A bölcsődeorvos heti 1 órában (szerda 11:00-12:00), megbízási szerződés alapján látja 

el feladatát. Az ÁMK intézményvezetője a bölcsőde szakmai vezetője is. 

 

1. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 

Az Intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az 

Intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek 

megfelelően. 

A fenti követelmények figyelembevételével az Intézményben az alábbi szervezeti 

egységek határozhatók meg: 

- Vezetés 

- Bölcsődei nevelés – gondozás 

 

1.1. Vezetés 

 

Intézményvezető 

A bölcsődevezetőt a Bartók Béla ÁMK intézményvezetője, akit a Borsodszirák Község 

Önkormányzatának Képviselő – testülete nyilvános pályázat nútján, meghatározott 

időre, legfeljebb 5 évre szóló vezetői kinevezéssel bízza meg, és gyakorolja felette 

Mötv. 19. §. a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat. Az Mötv. 19. §. b) pontjában 
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foglalt egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Vagyonnyilatkozat – 

tételre kötelezett. 

Az intézmény vezetője nevezi ki a bölcsőde dolgozóit, és gyakorolja felettük a 

munkáltatói jogokat. 

Az Intézményt az intézményvezető irányítja, aki egy személyben felelős 

- a bölcsőde szakmai működéséért, a működés személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosításáért 

- a bölcsődei dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek 

harmonikus fejlődéséért 

- az Intézmény gazdálkodásáért 

- az Intézmény költségvetési irányzatainak betartásáért 

- az Intézmény működtetésére vonatkozó jogszabályok betartásáért 

- az irányító szerv és a felügyeleti szervek irányelveinek végrehajtásáért, és 

betartásáért 

- az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáért, annak ellenőrzéséért, 

a megfelelő adatkezelés körülményeinek biztosításáért 

- a létszám- és bérgazdálkodásért 

- az Intézmény munkafeltételeinek biztosításáért 

- az önkormányzati tulajdon védelméért, állagmegóvásáért 

- az Intézmény leltáráért 

- a gyermeki jogok védelméért 

- a munkafegyelem megtartásáért 

- a munkavédelemért, baleset – megelőzéséért 

- a közegészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásáért 

- a továbbképzési terv betartásáért 

- a bölcsőde szakmai munkájának egységes irányelveken való működéséért 

- a bölcsőde valamennyi dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és 

pontos vezetéséért 

- a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről 

(továbbiakban: KENYSZI), informatikai rendszerén keresztül történő 

jelentések elkészítéséért, azok elkészítéséért 

- a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásáért 
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Értékeli a nevelési – gondozási munkát, a gazdálkodás mutatóit, ellenőrzi az előírt 

normák betartását, és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

Elkészíti  

- az Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, ellenőrzi annak 

végrehajtását 

- az Intézmény szabályzatait, és folyamatosan karban tartja azokat 

- az éves továbbképzési tervet, és gondoskodik annak végrehajtásáról 

- az éves ellenőrzési programot, a bölcsőde éves munkatervét 

- a munkaköri leírásokat, az Intézmény költségvetési tervét 

- az Intézmény ellátottsági mutatóinak összesítését (statisztikát készít), 

feldolgozását, értékelését 

 

Gondoskodik az igénybevevői nyilvántartás vezetéséről, kijelöli a KENYSZI 

informatikai rendszerén keresztül jelentő adatszolgáltató munkatársakat, ellenőrzi az 

elkészült jelentéseket. Adatszolgáltatóként feladata a KENYSZI informatikai 

rendszerén keresztül legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig 

az adatok rögzítése, és naponta időszakos jelentési kötelezettség teljesítése azt követően, 

hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották, az adott napot követő 

munkanap 24 óráig. 

 

Gondoskodik az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartásáról, annak 

ellenőrzéséről, a megfelelő adatkezelés körülményeinek biztosításáról. 

 

Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogkört. 

 

Irányítja a kötelezettségvállalással, utalványozással kapcsolatos szakmai és 

gazdálkodási feladatokat. 

 

Ellát iratkezelési feladatokat. 

 

Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását. 

 

Közreműködik a bölcsődei témájú döntések előkészítő munkájában. 
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Végzi a bölcsődével kapcsolatos panaszok kivizsgálását, és a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 

 

Beszámol az irányító szerv felé a végzett munkáról, gazdálkodásról, ellátási – működési 

mutatókról. 

 

Adatot szolgáltat a népegészségügyi szakigazgatási szervnek a bölcsőde egészségügyi 

tevékenységéről. 

 

Kapcsolatot tart 

- a fenntartóval 

- a módszertani feladatokat ellátó intézménnyel 

- szociális és gyámhivatallal 

- Család- és Gyermekjóléti Központtal 

- népegészségügyi szakigazgatási szervvel 

- Pedagógiai Szakszolgálattal 

- gyermekorvosi és védőnői szolgálattal 

- óvodákkal 

- bölcsődei ellátást nyújtó intézményekkel, a Magyar Bölcsődék Egyesületével 

- az Intézményben működő érdekvédelmi szervezettel 

 

Akadályoztatása, vagy távolléte, vagy vezetői megbízás hiánya esetén a vezetői 

feladatokat, hatás- és jogköröket a kijelölt kisgyermeknevelő látja el. Amennyiben az 

akadályoztatás, vagy távollét az 30 munkanapot nem haladja meg, úgy a helyettesítés 

nem terjed ki a munkáltatói jogkörök közül az alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyának létesítésére és megszüntetésére. 

 

1.2. Bölcsődei nevelés – gondozás 

 

A bölcsőde szakmai feladatait és működési feltételeit az NM rendelet szabályozza, 

nevelő – gondozó munkáját az NM rendelet, és a Gyvt., valamint az érvényben lévő 

módszertani útmutatók alapján, illetve a legújabb kutatási eredmények és módszerek 

beépítésével végzi. 
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Kisgyermeknevelő 

Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozik. Az intézményvezető nevezi ki és 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Munkájába beépíti a bölcsődeorvos és más 

segítő szakemberek szakmai útmutatásait. 

 

Felelős 

- a gyermeki jogok érvényesüléséért, esélyegyenlőség biztosításáért 

- a csoportjába beosztott gyermekek egészséges, pszichoszomatikus fejlődéséért 

- a magas szintű szakmai munkáért 

- a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért 

- az előírt nyilvántartások, dokumentáció megfelelő vezetéséért 

- a család – bölcsőde partneri együttműködéséért 

- a szolgálati titok megtartásáért 

- az Intézmény állagmegóvásáért 

- a munkavédelmi- tűzvédelmi- balesetmegelőzési szabályok betartásáért 

- a közegészségügyi, járványügyi szabályok betartásáért 

- a munkafegyelem betartásáért 

- a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásáért 

 

Feladata 

- szakszerű munkájával a gyermekek, testi, lelki és értelmi fejlődésének 

elősegítése, és folyamatos figyelemmel kísérése 

- a gyermekek igényeinek, fejlettségi szintjének megfelelő tárgyi környezet 

kialakítása 

- családlátogatási és beszoktatási ütemterv készítése 

- szülőcsoportos beszélgetések, szülői értekezletek szervezése, és vezetése 

- a gyermekek életkorának, fejlettségének évszaknak megfelelő napirend 

összeállítása 

- a gyermekek rendszeres levegőztetése, önállósodásuk, játéktevékenységük 

elősegítése 

- a gyermekek táplálkozási, és kultúrhigiénés szokásainak kialakítása 

- az egészséges éntudat és szocializáció elősegítése 

- a társas kapcsolatok elősegítése 
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- az Intézménybe járó veszélyeztetett gyermekek jelzése az intézményvezető felé 

- a szülők vagy törvényes képviselők korrekt, mindenre kiterjedő tájékoztatása 

- adatszolgáltatóként kijelölt kisgyermeknevelőnek a KENYSZI informatikai 

rendszerén keresztül legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 

24 óráig az adatok rögzítése, és naponta időszakos jelentési kötelezettség 

teljesítése azt követően, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek 

nyújtották, az adott napot követő munkanap 24 óráig 

- a szolgáltatást igénybevevőkről és az igénybevételi adatokról adatszolgáltatás 

az adatszolgáltatónak a jelentési kötelezettség teljesítése érdekében 

- tudomására jutó adatkezelési, adatvédelmi, adatbiztonsági problémát 

szabályzatba, vagy jogszabályba ütköző helyzetet jelzi az intézményvezetőnek 

- felkérésre közreműködik az adatvédelmi hatásvizsgálat, incidenskezelés, 

érintetti joggyakorlás, közérdekű adatmegismerési igényekkel kapcsolatos 

feladatokban 

- adatvédelmi incidens észlelése, tudomásra jutása esetén, haladéktalanul felveszi 

a kapcsolatot az Intézmény vezetőjével. 

 

Akadályoztatása, illetve távolléte esetén az adott csoportban dolgozó 

kisgyermeknevelők egymás munkaköri feladatait látják el. Az adott csoportban 

dolgozó kisgyermeknevelők együttes akadályoztatása, vagy távolléte esetén 

megbízási díj alapján, külsős kisgyermeknevelő látja el a helyettesítési feladatokat. 

 

Bölcsődeorvos 

 

Munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával végzi. 

Feladata: 

- a felvett gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése, nyomon követése 

- egyéni és közösségi prevenció 

- az élelmezés, konyha ellenőrzése, étlap összeállításának ellenőrzése 

- a fertőző megbetegedés, vagy járvány esetén az érvényben lévő 

közegészségügyi és járványügyi rendelkezéseknek megfelelő intézkedés 

- a bölcsőde higiénéjének ellenőrzése 

- a gyermekek rendszeres vizsgálata és a törzslapon való regisztrálása 
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- a prevenció ellenőrzése, a D-vitamin adagolásának szülővel, és háziorvosával 

való egyeztetése 

- védőoltások figyelemmel kísérése 

- a nevelő-gondozó munka minőségének figyelemmel kísérése 

- kapcsolattartás a szülőkkel, vagy törvényes képviselővel 

- munkaértekezleteken, szülői értekezleteken való részvétel 

- a felvilágosító előadásokon, szakmai továbbképzéseken való közreműködés 

 

Felelős a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatokról szóló, valamint az 

egészségügyi adatkezelésre vonatkozó rendelkezések betartásáért. 

Akadályoztatása, illetve távolléte esetén helyettesítéséről önmaga gondoskodik. 

 

Bölcsődei dajka 

 

Az intézményvezető nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 

Feladata 

- az intézményvezető és a kisgyermeknevelők közvetlen irányításával ellátja a 

csoportban a kiszolgáló feladatokat (különösen: ágyrakás, ágyazás, ételek 

szállítása, gyermekfelügyelet) 

- gondoskodik arról, hogy az Intézmény közegészségügyi és esztétikai 

szempontból is példásan tiszta legyen 

- a tudomására jutó adatkezelési, adatvédelmi, adatbiztonsági problémát 

szabályzatba, vagy jogszabályba ütköző helyzetet jelzi az intézményvezetőnek 

- adatvédelmi incidens észlelése, tudomásra jutása esetén haladéktalanul felveszi 

a kapcsolatot az intézményvezetővel 

 

Felelős 

- az Intézmény rendjéért, tisztaságáért 

- a rábízott eszközökért, a takarékos anyagfelhasználásért 

- a napirend és a munkarend betartásáért 

- a munkafegyelemért 

- a munkaügyi – közegészségügyi – tűzvédelmi előírások betartásáért 

- a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásáért 
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Akadályoztatása ill. távolléte esetén helyettesítését az intézményvezető határozza 

meg. 

 

1.3. Gazdasági részleg 

 

Az Intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás 

alapján ellátó szerv neve: Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 3796 

Borsodszirák, Fő út 35. 

 

1.4. Élelmezési ellátás 

 

A bölcsődei élelmezés biztosítja az ellátottak számára az étkeztetést, valamint a 

bölcsődei szolgáltatáson kívül eső gyermekek részére a vendégétkeztetést. 

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő és kisgyermek táplálási elveket kell 

figyelembe venni úgy, hogy a táplálék: 

- mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű 

- biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő (HACCP) 

- megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített, és élvezhető legyen 

 

Élelmezésvezető 

Munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával végzi. Az intézményvezető 

nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Bartók Béla ÁMK dolgozója, 

munkakörébe tartozik a bölcsődei ellátás. 

 

Feladata 

 

- a korosztály tápanyagszükségletének megfelelő étrend összeállítása 

- az élelmi anyagok és élelmiszerek beszerzése, kiadása, raktározása, könyvelése 

- a konyha irányítása, ellenőrzése, a konyhai dolgozók munkabeosztásának 

elkészítése 

- a konyhai munkarend kialakítása 

- a konyhai dolgozók orvosi vizsgálatainak és személyi higiéniai ellenőrzése 
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- a konyha tisztaságának, rendjének, a közegészségügyi előírások betartásának 

ellenőrzése 

- a napi étkezési létszám nyilvántartása 

- az étkezők térítési díjainak elszámolása 

- az élelmezési ügyvitel ellátása, élelmezési anyagelszámolások vezetése, 

göngyöleg kezelése, nyilvántartása 

- a konyhai hulladék tárolásának, elvitelének megszervezése 

- az ételminták megőrzésének ellenőrzése 

- a HACCP alkalmazása, adminisztrálása, szabályok betartásának nyomon 

követése 

- kijelölni azt a konyhai dolgozót, aki a bölcsődei ellátásért felelős 

- az ellátmány pénzkezelése 

- a tudományos, kutatási eredmények nyomon követése és felhasználása az 

élelmezésben 

- a felhasznált élelmi anyagok tápanyagtartalmának elemzése, mennyiségi és 

minőségi szempontból 

- családokkal való kapcsolattartás 

- a tudomására jutó adatkezelési, adatvédelmi, adatbiztonsági problémát 

szabályzatba, vagy jogszabályba ütköző helyzetet jelzi az intézményvezetőnek 

- adatvédelmi incidens észlelése, tudomásra jutása esetén haladéktalanul 

felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel 

 

Felelős 

- a raktárkészlet mennyiségi és értékbeli kezelésének pontosságáért, a készpénz 

kezeléséért 

- a bölcsőde vagyonát képező tárgyakért, eszközökért 

- az élelmezési norma betartásáért 

- a HACCP követelményrendszerének betartásáért 

- a konyha zavartalan működéséért 

- a gyermekek egészséges, minőségileg és mennyiségileg is megfelelő 

táplálásáért 

- a korszerű konyhatechnológiai eljárások alkalmazásáért 

- a dokumentációk pontosságáért, hitelességéért 

- a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásáért 
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Kapcsolattartás 

- az intézményvezetővel, a konyhai dolgozókkal, a bölcsőde orvosával 

- a Borsodszirák Közsági Önkormányzat pénzügyi- és gazdasági szakembereivel 

- gyermekekkel, szülőkkel, törvényes képviselőkkel 

 

Akadályoztatása ill. távolléte esetén helyettesítését az intézményvezető határozza meg. 

 

2. Munkaköri leírások 

Az Intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások 

tartalmazzák, melyet a mellékletben lehet megtalálni. A munkaköri leírásnak 

tartalmaznia kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, az Intézményben elfoglalt 

munkakörnek megfelelően feladatait, jogait, és kötelességeit névre szólóan. 

A munkaköri leírásokat a belső szervezeti egység módosulása, személyi változás, 

valamint feladatváltozás esetén, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül 

módosítani kell. 

A munkaköri leírások elkészítéséért, és naprakész tartásáért az intézményvezető 

felelős. 

 

IV. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNYI MUNKA IRÁNYÍTÁSÁT SEGÍTÓ FÓRUMOK ÉS 

TESTÜLETEK 

 

Munkatársi értekezlet 

Az intézményvezető szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal munkaértekezletet 

tart. Az értekezleten valamennyi dolgozó köteles megjelenni. 

Az értekezleten évente 1 alkalommal tűzvédelmi és munkavédelmi oktatást tart a 

tűzvédelmi megbízott, és az intézmény vezetője. Évente legalább 1 alkalommal 

valamennyi dolgozó részt vesz adatvédelmi és adatbiztonsági oktatáson. 

Az intézményvezető: 

- beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkáról 

- értékeli az Intézmény munkatervének teljesítését 

- értékeli az Intézményben dolgozók munkáját 

- ismerteti a következő időszak feladatait 
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Az értekezlet napirendját az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell 

adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, 

és azokra választ kapjanak. 

 

A kisgyermeknevelők részére tartott értekezleten a vezető beszámol az ellenőrzések 

tapasztalatairól, értékeli a szakmai program teljesítését, ismerteti a következő időszak 

feladatait, tájékozódik a gyermekek fejlődéséről. 

 

Az Intézmény munkáját segítő testületek 

Az intézményvezető együttműködik az Intézményi dolgozók minden olyan törvényes 

testületével, amelynek célja a dolgozók, a szakma, és a gyermekek érdekképviselete és 

érdekvédelme. Az intézményvezető támogatja és segíti az érdekképviseleti szervezet, 

valamint A Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint szakmai érdekképviseleti szerv 

működését. 

 

Érdekképviseleti Fórum 

Az Intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, mely a gyermeki jogok védelmével, 

a szakmai program véleményezésével segíti az Intézmény szakmai munkáját. 

Működésének részletes szabályait az Intézmény Szakmai programja rögzíti. 

 

Célja a gyermeki jogok sérelme, az Intézmény dolgozóinak kötelezettszegése esetén a 

gyermekek érdekeinek védelme. A családi és bölcsődei nevelés összhangjának 

megteremtése, közös felelősségvállalás a gyermekek érdekében. 

Feladata 

- megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és dönt a hatáskörébe tartozó 

ügyekben 

- intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a 

gyermekjogi képviselőnél ill. más hatáskörrel rendelkező szervnél 

- egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál 

- az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, 

javaslatot tehet az Intézmény alaptevékenységével összhangban végzett 

szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, az ebből származó bevételek 

felhasználásáról 
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- intézkedéseinél figyelembe veszi a mindenkor érvényben lévő jogszabályokban 

rögzített feladat – és hatásköröket 

 

Az Intézmény működését segítő szervek, és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, megőrzéséről az intézményvezető gondoskodik. 

 

V. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

 

1. Az Intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

 

1.1. Az Intézmény munkarendje 

Az Intézményben foglalkoztatottak munkarendjét, munkavégzésének és 

díjazásának szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évei I. törvény, a Gyvt., ill. a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmazza. 

Az Intézmény munkarendjét az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

 

1.2. Helyettesítés rendje 

Az Intézményben folyó munkát a dolgozók távolléte nem akadályozhatja. A 

dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása – figyelemmel 

az SZMSZ III. fejezetében foglaltakra – az intézményvezető feladata. 

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a 

munkaköri leírásokban kell rögzíteni. 

 

1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, személyes és egyéb 

védendő adat védelme 

A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok, a kinevezési okmányban, illetve a munkaköri leírásban 

foglaltak szerint történik. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei szerint az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a személyes és egyéb védendő adat 

védelmét biztosítani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan 

adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és 
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amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következménnyel 

járhat. 

A dolgozó a munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a 

munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően 

köteles végezni, amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, 

amelyek személyes és egyéb védendő adatok, és amelyek nyilvánosságra kerülése 

az Intézmény érdekeit sértené. 

 

Az Intézményben személyes és egyéb védendő adatoknak minősülnek a 

következők: 

- az alkalmazottak személyes adataival és bérezésével kapcsolatos adatok 

- az ellátottak, törvényes képviselőik személyiségi jogaihoz fűződő adatok 

- az alkalmazottak, ellátottak egészségi állapotára vonatkozó adatok 

 

1.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

A tömegtájékoztató szervek munkatársainak tevékenységét az Intézmény 

dolgozóinak elő kell segíteni. A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek 

adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

A felvilágosítás – adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő 

előírásokat: 

- az Intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, ill. nyilatkozat adásra az 

intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult 

- elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 

udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon, a közölt adatok szakszerűségéért 

és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel 

- a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az 

adatvédelmi előírások betartására, valamint az Intézmény jó hírnevére és 

érdekeire 

- nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az Intézmény tevékenységében 

zavart, az Intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan 

kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 
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- a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített interjú kész anyagát a 

közlés előtt megismerje, a riportnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, 

a közlés előtt vele egyeztessék 

 

2. Az Intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 

2.1. Belső kapcsolattartás 

Az Intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti 

egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok stb. 

A rendszeres és konkrét időpontokat az Intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 

2.2.Külső kapcsolattartás 

Az eredményes működés elősegítése érdekében az Intézmény a fentartóval, 

szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel 

folyamatosan együttműködik. 

 

3. Az iratkezelés szervezeti rendje 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és 

ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az 

irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és 

biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az 

iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, 

felügyeletéért az intézményvezető felelős. 

 

Az Intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy: 

- az Intézményhez érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított irat 

azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető 

legyen 

- az irat tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető 

- az irat kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható 

legyen 

- az irat szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez 

szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek biztosítottak legyenek 

- a beérkezett és továbbított iratok megváltoztathatatlansága biztosított legyen 
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- a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges 

felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított 

legyen 

- az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez az Intézmény rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson 

Az Intézményben az iratkezelés felügyeletét az intézményvezető látja el, aki gondoskodik: 

- az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, végrehajtásának rendszeres 

ellenőrzéséről, évente történő felülvizsgálatáról, intézkedik a szabálytalanságok 

megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását 

- az iratkezelést végző, vagy az azért felelős személy szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről 

- az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név és tárgymutató, e-postakönyv, 

iratminták, és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, 

adathordozók stb.) biztosításáról 

- a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről, 

valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 

(XII.19.) Korm. rendelet szerinti kézbesítési tárhelyek szabályozott 

használatáról 

- az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén annak szervezeten belüli 

működtetéséről 

- az egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról 

Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és 

sérülés ellen. 

 

4. Kiadmányozás rendje 

Az intézményben a kiadmányozásra az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető 

akadályoztatása, vagy távolléte vagy vezetői megbízás hiánya esetén, az SZMSZ-ben 

meghatározott helyettesítési rend szerint kerül sor a kiadmányozásra. 

 

5. Aláírási jog 

Az Intézmény tájékoztatásait, jelentéseit, átiratait és általános levelezését az 

intézményvezető írja alá. A pénztári bizonylatok aláírásának részletes szabályait a 

fenntartó szabályzata tartalmazza. 
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6. Bélyegzők használata 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott 

cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról 

való lemondást jelent. 

Az Intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

- intézményvezető 

- intézményvezető által kijelölt személy 

Az Intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról szóló 

nyilvántartást a fenntartó vezeti. 

A cég- és fejbélyegzők lenyomatát, valamint a használatra jogosult munkakörök 

megnevezését az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

 

7. Az Intézmény gazdálkodásának rendje 

Az Intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 

végrehajtásával, az Intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő 

feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek 

figyelembevételével – az intézményvezető feladata. 

A kötelezettségvállalási jogkört az Intézménynél az intézményvezető gyakorolja.  

Az Intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait a munkamegosztási megállapodás 

alapján ellátó szerv neve: Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

8. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

Az Intézményben vagyonnyilatkozat - tételre kötelezett az intézményvezető az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. CLII. törvény rendelkezései 

alapján. 

 

9. Kártérítési kötelezettség 

A közalkalmazott és közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás 

esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. A közalkalmazott vétségére 

tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási 

kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket 

állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat jegyzék vagy 

elismervény alapján vette át. 
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10. Anyagi felelősség 

Az Intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 

11. Intézményi könyvtár 

Az Intézményi könyvtár az Intézmény szakmai tevékenységéhez szükséges 

kiadványok rendszeres gyűjtését, megőrzését szolgálja. 

A szakkönyvek tanulmányozása helyhez kötött, azok nem kölcsönözhetőek. 

 

12. Belső kontrollrendszer 

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság 

megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer. 

 

Az intézményvezető köteles 

- kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét, 

valamint az annak részét képező belső ellenőrzést 

- előkészíteni és rendszeresen aktualizálni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, 

amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal, 

vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a 

felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési 

folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését, és azok utólagos ellenőrzését 

- szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, 

valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét 

- a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és integrált 

kockázatkezelési rendszert működtetni 

- a kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az Intézmény 

tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat 

- az Intézményen belüli kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a 

kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik 

a szervezet integritását 

- olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a 

megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, 

szervezeti egységhez, illetve személyhez 
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- olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet 

tevékenységének, a célok megvalósításának nyomonkövetését 

- olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni az 

Intézményen belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, 

szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását 

- a költségvetési szerv belső szabályzatainak a felelősségi körök meghatározásával 

legalább az alábbiakat szabályozni: 

- engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások 

- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés 

- beszámolási eljárások 

 

13. Belső ellenőrzés 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről, és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 

függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 

Az Intézmény belső ellenőrzését a Borsodszirák Község Hivatala végzi. 

 

14. Intézményi óvó, védő előírások 

Az Intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezzen, 

baleset vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi és a Tűzvédelmi szabályzatot, 

valamint a tűz- és bombariadó esetére előírt utasításokat, menekülés útját. 

 

15. Egészségmegőrzés 

Az egészségvédelem érdekében: 

- gyermekfogászati prevenció 

- levegőzés, szabadban való mozgás 

- védőoltások figyelemmel kísérése 

- gyógyszeradás, elsősegély 

- munkaköri alkalmassági vizsgálatok szervezése, nyilvántartása, orvosi ellátás 
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VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az SZMSZ hatályba lépése 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával 2021. szeptember 1. napján lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 

 

Borsodszirák, 2021. június 17. 

            Gondosné Bányai Ágnes 

        intézményvezető 

 

 

Záradék 

A Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát Borsodszirák Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2021. (VI.9.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Borsodszirák, 2021. június 17. 

 

     Tóth Attila   

    polgármester 
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BÖLCSŐDEI SZMSZ 

MELLÉKLETEI 
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A bölcsődei SZMSZ 1. sz. melléklete 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK EGYSÉGES TARTALMA 

1. Munkáltató 

- neve 

- székhelye 

- munkáltatói jogokat képviseli 

2. Munkavállaló 

- neve 

- lakcím 

- születési hely, idő 

- kulcsszám 

3. Munkakör 

- megnevezése 

- FEOR szám 

- munkavégzés helye 

4. Kapcsolatok 

- felettese 

- közvetlen beosztottja(i) 

- őt helyettesítheti 

- ő helyettesítheti a(z) 

5. A munkakör 

- fő tartalma 

- ellátandó feladatok és a gyakorolt hatáskörök (döntési, kiadmányozási, 

véleményezési, előkészítési, tájékoztatási, javaslattételi, ellenőrzési jogkörök) 

- vezetendő nyilvántartások jegyzéke 

6. A munkakört betöltő egyéb felelősségi területei 

- a munkakör betöltéséhez közvetlenül kapcsolódó felelősségi körök (szolgálati 

titok, személyes és egyéb védendő adat megőrzése, adatbiztonság megteremtése 

és megtartása, anyagi felelősség stb.) 

- a munkakört ellátó más felelősségi területei 

7. Készítette 

8. Jóváhagyta 

9. A tudomásulvétel igazolása 
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A bölcsődei SZMSZ 2. sz. melléklete 

 

A BÓBITA BÖLCSŐDE MUNKARENDJE 

 

Az intézmény nyitvatartási ideje: hétköznap 6:30 – 16:30 

Az Intézmény dolgozóinak munkarendjét legfőképpen a bölcsőde nyitvatartási ideje 

befolyásolja. A napi 10 órás nyitvatartási idő szükségessé teszi a két műszakos munkarend 

kialakítását. Az Intézményben a hivatalos munkarend a munkaidőt és a munkaközi szünetet 

(ebédidőt) tartalmazza. 

 

A munkarend összeállítása az intézményvezető feladata. A napi munkaidő vezetésére a jelenléti 

ív szolgál, amit a dolgozók érkezéskor ill. távozáskor aláírnak. A teljes napi munkaidőből a 

kisgyermeknevelőnek 7 órát kell a bölcsődei csoportban munkavégzéssel töltenie. 

A heti törvényes munkaidejének fennmaradó részét (5 óra) felkészüléssel, dokumentáció 

vezetésével, családlátogatással, szülőcsoportos beszélgetéssel, értekezleten való részvétellel 

(szülői, kisgyermeknevelői, munkatársi) kell eltöltenie. 

 

A munkáltató feladata az intézmény zavartalan működése érdekében a dolgozó munkaidő 

beosztásának megállapítása. 

 

A felsorolt szempontok alapján a munkarend az alábbiak szerint alakul: 

 

Intézményvezető: 

Az Általános Művelődési Központ intézményvezetője egyben a bölcsőde vezetője, akinek 

munkaideje heti 40 óra, kötelező óra nélkül. Székhelye a bölcsőde, de bármelyik 

intézményegységben jelen lehet.  

 

Kisgyermeknevelő: 

 délelőttös: 6:30 – 14:30 

 délutános: 8:30 – 16:30 

Dajka: 

 7:30 – 15:30 

Bölcsődeorvos: szerda 11:00 - 12:00  
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A bölcsődei SZMSZ 3. sz. melléklete 

 

A BÓBITA BÖLCSŐDE BÉLYEGZŐINEK LENYOMATA 

 

 

 

 

Az Intézményben a bélyegzők használatára az intézményvezető, vagy az általa kijelölt 

kisgyermeknevelő, és az élelmezésvezető jogosult. 
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3.sz. melléklet 

 

Borsodsziráki Bartók Béla Általános 

Művelődési Központ 

Művelődési Háza 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 

 

 
 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 Gondosné Bányai Ágnes 

  intézményvezető 
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1. Általános rendelkezések 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az 

intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, 

annak érdekében, hogy a jogszabályokban, és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és 

feladatrendszer megvalósítható legyen. Tartalmazza az irányítás eszközeit, a munkáltatói jogok 

gyakorlását, a munkavégzés főbb szabályait. 

 

Az SZMSZ hatálya 

Az 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat hagyja jóvá 

a közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatát.  

Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézményvezetőre az intézményben dolgozókra, az 

intézményben működő közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 

Személyi feltételek 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, és a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 

előírja, hogy a községekben a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel 

(szakképesítéssel) rendelkező szakembert kell foglalkoztatni.  

 

A jogszabály alapján az önkormányzatoknak 2021. január 1-jétől kell teljesíteni ezt a 

kötelezettséget. Intézményünkben ez megoldott, hiszen az intézmény irányítása mellett 

(pedagógusi diploma, közoktatásvezetői – szakvizsga, kisgyermekgondozó – nevelő, 

közművelődési szakember végzettséggel), rugalmas munkaidő beosztással, heti 40 órában 

közalkalmazottként foglalkoztatva ezt a munkakört az intézményvezető látja el. A takarítási és 

a felügyeleti feladatokat 1 fő közfoglalkoztatott látja el. 

 

Megbízási szerződéssel 1 fő karvezető van alkalmazva, aki a községben lévő civil szervezet 

énekkarának nyújt szakmai segítséget. 
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Az ÁMK összes munkatársa szükség esetén besegít a Művelődési Házzal kapcsolatos 

feladatokba.  

 

Tárgyi feltételek 

 

A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet előírásai az irányadóak. 

Ezen a téren is kihasználjuk a többcélú intézmény nyújtotta lehetőségeket, és így a művelődési 

házon kívül használhatjuk az óvoda, valamint a külön épületben lévő könyvtár, és a Hímes-ház 

épületeit, tárgyi eszközeit is. 

 

A Művelődési Ház egy nagyteremből, hozzá tartozó színpadból, 1 raktárból, 1 öltözőből, 

valamint két tanteremből áll, szépen kialakított, térkövezett, zárt, belső udvarral, ahol kerti 

padok és asztalok is találhatóak. Az udvar kiválóan alkalmas kisebb szabadtéri rendezvények 

megtartására (befogadóképessége: kb. 200 fő). 

A nagyterem kb. 100 fő befogadására alkalmas, az itt lévő színpad kb. 35 m². Rendelkezünk 

annyi tárgyalószékkel és asztallal, amennyi a terem betöltéséhez szükséges. Rendelkezünk 

továbbá 40 db könnyen mozgatható összecsukható székkel, aminek a külsős rendezvényeken is 

hasznát vehetjük. 

Fénytechnika sajnos nem, de hangtechnika a rendelkezésünkre áll. Ez a folyamatos 

karbantartásnak köszönhetően még működőképes, és belátható ideig még kiszolgálja a kisebb 

rendezvényeinket (kb. 200 főig), de a nagyobb rendezvények alkalmával a szükséges műszaki 

berendezéseket bérelnünk kell. 

 

Az óvoda épülete mögött hatalmas udvar helyezkedik el, fákkal, bokrokkal, játékokkal teli, így 

ez pl. a családi napok megtartására kiválóan alkalmas. Kb. 500 fő befogadására alkalmas.  

Az épület előtt, de még az udvaron zárt részen, aszfaltozott, és füves rész egyaránt megtalálható, 

kb. 100-200 m²-es arányban, így az aszfaltozott részt is kiválóan ki lehet használni, akár kisebb 

sportvetélkedőkön, illetve ezen a területen tartottuk pl. a község Mikulásváró rendezvényét is. 

 

A könyvtár október hónapban új épületbe költözött, ennek terme kiválóan alkalmas kisebb 

csoportok kézműves foglalkozásainak megtartására (kb. 10 fő), illetve nyugodt 

beszélgetésekre, felolvasóestekre.  
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Az iskola, művelődési ház és önkormányzat előtti udvar és tér szokott helyt adni az évente 

megrendezésre kerülő Szüreti Vigasságnak, melyen közel 800 fő szokott részt venni. 

 

A Hímes–ház (26 m²-es szabadtéri színpadával) alkalmas a népi hagyományok körébe tartozó 

programok megtartására, valamint nyári napközis táborok helyszínét adhatja. Található itt egy 

bábparaván (bábokkal), ami szükség esetén mozgatható. Rendelkezünk 3 darab kiállítási 

paravánnal, amely nagyon kevés, így ennek beszerzése feltétlenül szükséges lenne. Lehetőség 

van kipróbálni a keresztszemes hímzést, és a mézeskalácssütést, melyhez az eszközeink ebben 

a barokk stílusú épületben találhatóak meg. 

 

A fentebb említett rendelet szerint a következő hiányosságaink vannak: 

- polcrendszer, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok 

elhelyezését) 

- 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszköz 

- 1 db számítógép, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet 

kapcsolat  

- fénytechnikai és hangtechnikai eszközök. 

 

 

2. Működés, a működési folyamatok leírása 

 

Borsodszirák község kötelező közművelődési alapfeladatait az önkormányzat által létrehozott 

és fenntartott Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ (továbbiakban ÁMK) 

– mint különböző tevékenységet folytató köznevelési és közművelődési intézményegységekből 

álló – egységes intézmény látja el, melynek a közoktatási feladatokon túlmenően feladatkörébe 

tartozik a kulturális és a közművelődési feladatok ellátása. 

 

A Kult. tv. 76.§ (3) bekezdése meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások körét. 

A mi esetünkben a helyi művelődést a művelődési ház szervezi, így a 78.§ (1) bekezdés alapján 

legalább három közművelődési alapszolgáltatást kell biztosítani a lakosság számára. 

 

A közművelődési alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek jellemzőek: 
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- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása. 

A művelődő közösségek számára ingyenesen helyszínt biztosítunk a 

tevékenységeikhez. 

A helyi civil szervezet énekkara heti rendszerességgel használja a művelődési ház 

nagytermét, illetve rendezvényeiket is itt valósítják meg. Rendszeres fellépői 

községünk rendezvényeinek. Egy torna klub működik hetente 1 alkalommal, 

melynek célcsoportja a 45 éves kor feletti korosztály. Az iskolai színjátszókör tagjai 

heti rendszerességgel látogatják az intézményt, a Roma Települési Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezett csoportok igény szerint veszik igénybe ezt a 

szolgáltatást. 

Fellépéseikkel emelik a színvonalát a nemzeti ünnepeink megemlékezéseinek, és 

egyéb rendezvényeinknek.   

Vannak egyéb csoportok, akik bizonyos célok elérése érdekében adott időszakra, 

alkalomszerűen alakulnak, természetesen számukra is biztosítjuk a megfelelő 

helyszínt. 

 

- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 

Községünkben odafigyelünk azokra az önkéntesekre, akik készségesen segítenek a 

közösségi programok és összefogások szervezésében. Vannak olyan aktív lakosok, 

akik szívesen alkotnak, ezért örömmel segítenek egy-egy kézműves foglalkozáson, 

vagy egyéb rendezvényen. Ők azok, akiket szerepükben igyekszünk megerősíteni.  

Minden évben szervezünk közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat.  

 

- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. 

Ennek a területnek fontos színtere a kulturális intézmény, hiszen az itt működő 

közösségek az egész életen át tartó tanulás új tanulási alkalmain, a gyakori 

együttműködésekben, a kreatív együttléteken és az összetartó értékek, élmények, 

érdekek folyamatos elsajátításával jelentős mértékben hozzájárulnak a bizalom 

újratermeléséhez, a társadalmi összetartozás erősödéséhez. Többek között, ezért is 

fontos a kulturális intézmények hálózata, hiszen itt jelenik meg a közösségi 

kapcsolatrendszerek jelentős része. 
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Ezekkel a gondolatokkal teljesen egyetértve támogatjuk az iskolarendszeren kívüli 

tanfolyamokat, öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek 

megalakulását, tevékenységeinek szervezését és megvalósulását. Ilyen volt az 

elmúlt évben nagy sikert arató, külsős cég által lebonyolított tablet kezelői 

tanfolyam, amely az 50 év feletti korosztályt célozta meg. A tanfolyam 

előkészületeiben vettünk részt, hiszen a község lakosságát ismerve számítottak ránk 

a toborzásban, illetve helyszínt, internet elérést biztosítottunk számukra. 

Községünkben szerveztünk már egészséges életmóddal kapcsolatos 

előadássorozatot. Havonta egy alkalommal került sor az előadások megtartására, 

célközönség a 20 éves kor feletti korosztály volt. Az előadások több esetben 

interaktív módon zajlottak, és nagyon tartalmasak voltak. Ezt az előadássorozatot 

az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” TÁMOP-os 

pályázati forrásból sikerült megvalósítani, remélhetőleg az évben is lesz 

lehetőségünk ebben a témában kielégíteni a lakosok igényeit. 

 

- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

A településen hímző szakkör működik, számukra nemcsak helyszínt biztosítunk, de 

szervezett kiállításon is részt vehettek alkotásaikkal. 2019-ben először szerveztem 

olyan kézimunka kiállítást, mely nem csak a falu lakosságát mozdította meg. Nagy 

vonzerővel bírt, hiszen 10 település 51 lakosa 161 db alkotással nevezett. 

Hagyományteremtő módon a következő években is szeretnénk folytatni ezt a 

kezdeményezést. Ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy a hasonló érdeklődéssel 

rendelkező emberek, csoportok találkozási pontja legyen, hosszabb távú 

együttműködést kialakítva. 

Helytörténeti, településismertető állandó kiállítás a Hímes Házban található, a nyári 

táborok alkalmával helytörténeti vetélkedőket is tartottunk. Az állami és egyéb 

ünnepek szervezése a különböző művelődő közösségek bevonásával a művelődési 

ház feladata. 

A jövőben ösztönözni kell a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásokat: létrejött 

ugyan a helyi Települési Értéktár Bizottság, de sajnos nem működik megfelelően, 

így erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnem. 

 

- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 



114 

 

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a tevékenységhez szükséges, a célnak 

megfelelő, esztétikus környezettel és megfelelő infrastruktúrával támogatjuk az 

amatőr művészeti csoportok alakulását. A községünkben élő, de akár máshol tanuló 

fiatalok alkalmanként színjátszó kört alkotnak, ehhez biztosítjuk a jelmezt, fellépési 

lehetőséget, és az adott tevékenységet segítő szakmai irányítást. 

A Hagyományőrző Egyesület énekkara az infrastrukturális támogatás mellett 

szakmai támogatást is kap, hiszen a karvezetőt megbízásos szerződéssel 

alkalmazzuk. A karácsonyvárás időszakában, négy vasárnap délutánján tartandó a 

civil szervezet által szervezett adventi rendezvénysorozatban részt veszünk. 

Községünkben pedagógusokból álló bábcsoport működik, melynek eszközigényét, 

bemutatójának szervezését támogatjuk. 

 

3. Vezetés, a vezetés feladatai 

 

Az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető látja el, aki az 

intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Kinevezése Borsodszirák község Képviselő-

testületének hatásköre, nyilvános pályázat útján, határozott időre. 

Tevékenysége során gondoskodik az intézményi feladatok megvalósításáról, azok tárgyi, 

pénzügyi feltételeinek biztosításáról. Az intézményben a munkáltatói jogkör gyakorlója (ezt a 

jogkört másra át nem ruházhatja). 

 

A vezető kiemelt feladatai: 

- az intézmény vezetése, 

- kinevez, felment, minősít, beszámoltat, esetleges fegyelmi ügyekben eljár, 

- költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

- az általános, közös üzemeléssel kapcsolatos szabályzatok elkészítése, folyamatos 

aktualizálása és az abban foglaltak megvalósítása, 

- a munkavállalók jogaival és kötelességeivel, a munkavégzéssel, valamint a 

továbbképzéssel kapcsolatos szabályzatok elkészítése, aktualizálása, az abban 

foglaltak megvalósítása az intézmény sajátosságainak megfelelően, 

- közművelődési tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő 

tevékenységek irányítása és ellenőrzése, 
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- a munkavállalói érdekképviseleti szervvel való együttműködés, 

- a munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység irányítása, 

- az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése, 

- a hatályos jogszabályokban, az SZMSZ-ben, a munkaköri leírásában, és a felettesei 

által meghatározott egyéb feladatok, 

- képviseli az intézményt külső kapcsolataiban (ezt munkatársaira bizonyos esetekben 

átruházhatja), 

- köteles a munkatársak munkakörét meghatározni, a munkaköri leírásokat 

elkészíteni, 

- a belső és külső utasításokat a munkatársakkal megismertetni és a végrehajtást 

ellenőrizni, 

- az intézményvezető joga az intézmény ügyeiben - az érvényes szabályzatokban 

meghatározott keretek között - önállóan dönteni és a szervezet egészére kiterjedő 

érvényes utasítást adni és ellenőrizni, továbbá minden olyan intézkedés megtételére, 

amely az intézményi kötelezettségek maradéktalan ellátását, a hiányosságok 

felszámolását szolgálja. 

 

Főbb hatáskörei: 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat, foglalkoztatásra, élet- és munkakörülményre 

vonatkozó kérdések tekintetében, 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

- ellátja az intézmény képviseletét (általában és saját szakterületét illetően) a 

fenntartóval, illetve harmadik személyekkel kapcsolatban. 

 

Kizárólagos jogkörei: 

- munkáltatói jog 

- kiadmányozási jog 

- kötelezettség vállalás 

- utalványozás 

- minden egyéb pénzügyi kötelezettséggel járó jogkör 

 

Felelősséggel tartozik: 

- a szakmai munkáért, 
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- a munkaköri leírásában foglaltak szerinti munkavégzésért, 

- az intézmény költségvetési kereteinek betartásáért, 

- az önkormányzati tulajdon védelméért. 

 

4. Helyettesítés rendje 

Az intézményvezetőt távollétében, ill. akadályoztatása esetén (betegség, szabadság) az általa 

megbízott személy képviseli (kivéve munkáltatói jogkör). 

Egyéb esetekben az intézményvezető feladata gondoskodni a helyettesítés megszervezéséről. 

 

5. Működésre vonatkozó szabályok, munkavégzés, szabadság, értekezlet,  

 

A munkaviszony létrejötte 

Az intézmény alkalmazottak belépésekor munkaszerződésben, vagy határozatlan idejű 

kinevezéssel határozza meg, hogy milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen 

mértékű alapbérrel foglalkoztatja az alkalmazottat. 

 

A munkavégzés, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt helyen, az ott érvényben lévő 

szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A 

dolgozó köteles munkáját képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal 

végezni, a hivatali titkot megtartani. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és közlése a munkáltatóra, vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó 

szabályoknak és előírásoknak, munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai 

elvárásoknak megfelelően köteles végezni. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek 

minősül. Az intézmény dolgozói kötelesek a tudomásukra jutott hivatali titkot megőrizni, míg 

annak közlésére az intézmény vezetőjétől engedélyt nem kapnak. 

 

Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

Az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra, ill. nyilatkozat adásra az intézményvezető, 

vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. A közölt adatok szakszerűségéért és 

pontosságáért a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor 

minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, az 
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intézmény jó hírnevére és érdekeire. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített 

riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. 

 

Munkaidő és a munkarend meghatározása 

A munkarendet a munkáltató állapítja meg.  

 

Szabadság 

Az éves rendes szabadság kivételéhez előzetesen az intézmény vezetője a munkavállalókkal 

egyeztetett tervet készít, majd igénybevételkor engedélyezi. A dolgozók évi szabadságát úgy 

kell tervezni, hogy az az intézmény folyamatos munkáját, nyitvatartását ne akadályozza. A 

szabadság mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Mtk-ben és a Kjt 

előírásaiban foglalt előírások szerint kell megállapítani. A szabadságról nyilvántartást kell 

vezetni. A dolgozó a munkából való váratlan távolmaradás okát köteles munkahelyi 

vezetőjének bejelenteni. 

 

A munkaviszonyban álló dolgozók díjazása 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben vagy kinevezési 

okiratban kell rögzíteni.  

 

Munkába járás, kiküldetés 

A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan 

merült fel. A kiküldetési és külszolgálati, illetve a munkába járással összefüggő költségeket 

külön jogszabály szerint kell megtéríteni. 

 

Kártérítési kötelezettség 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt 

köteles megtéríteni. Leltárhiányért való felelősség meghatározásánál a Kjt.-ben 

meghatározottak az irányadók. Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és 

átvett állományban valamint egyéb anyagokban ismeretlen okból keletkezett, természetes 

mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. 
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Anyagi felelősség 

A munkavállaló ruházatában, használati tárgyaiban a rendeltetésszerű munkavégzés folyamán 

bekövetkezett kárért az intézmény felel. A dolgozó a személyes használati tárgyakat meghaladó 

mértékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, 

ill. vihet ki onnan. Az intézmény minden dolgozója felelős a berendezési és felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a könyvállomány, a gépek, eszközök védelméért, megóvásáért 

az érvényben levő törvények, jogszabályok értelmében.  

 

Ügyiratkezelés rendje 

Az ügyiratkezelés irányításáért es ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. A munka 

szabályszerű folyamatát az Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat írja elő. 

 

Kiadmányozás, bélyegzők használata, kezelése 

A bélyegző használata a kiadmányozás jogköréhez tartozik, mely az intézményvezető 

kizárólagos joga. Az intézmény bélyegzője kör alakú, a közepén a Magyarorország címere 

helyezkedik el, körben az intézmény neve és székhelyének címe olvasható. Hivatalos aláírásnál 

bélyegzőt kell használni. A bélyegzővel ellátott, aláírt iratok tartalma érvényes 

kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelenthet. A bélyegző csak az 

intézményvezető aláírása mellett szerepelhet. Az intézmény bélyegzőit naprakész állapotban 

kell nyilvántartani. A bélyegző elzárásáról az intézményvezető gondoskodik.  

 

A gazdálkodás rendje 

Költségvetési előirányzat szerint - állami költségvetésből e feladatokra meghatározott és 

önkormányzati támogatásként kapott pénzösszegből - gazdálkodik az intézmény. Az 

előirányzat alapokmányként tekintendő. Lehetőségeit pályázatok útján nyert pénzösszegekkel 

valamint saját bevételekkel egészíti ki. A rovatonként illetve tételenként tervezett, 

célfeladatként kapott összegek időarányos felhasználása mellett törekedni kell a takarékosságra. 

A tervezés, gazdálkodás, végrehajtás a vezető feladata.  

 

Munkakörök átadása 

Az intézményvezető által kijelölt dolgozó munkakörének átadásáról, ill. átvételéről személyi 

változás esetén jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell - az átadás-

átvétel időpontját, - a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontos adatokat, - folyamatban 

lévő ügyeket, - átadásra kerülő eszközöket, - az átadó és átvevő észrevételeit, - a jelenlévők 
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aláírását. Az eljárást a munkakör- ill. személyi változást követően legkésőbb 15 napon belül 

kell befejezni.  

 

Munkaértekezlet 

A gördülékeny munkaszervezés és munkavégzés érdekében az intézmény vezetője egyénileg 

folyamatos kapcsolatot tart valamennyi dolgozóval, szükség szerint személyesen felkeresi a 

szervezeti egységeket, lehetőséget ad, hogy a munkatársak a véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, melyekre választ kapnak. Az intézményvezető szükség 

szerint, de legalább évente 1 alkalommal, az év végén munkaértekezletet tart, melyen részt vesz 

az ÁMK intézmény minden fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az intézményvezető beszámol 

az eltelt évben végzett munkáról és értékeli az intézményben dolgozók teljesítményét, valamint 

ismerteti a következő időszak feladatait. 

 

Az Intézményben végezhető reklámtevékenység 

Az Intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. Nem 

lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 

veszélyeztet. 

Elsősorban olyan hirdetés engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értéket 

közvetít: 

- a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál, 

- társadalmi-erkölcsi értékrendet erősít, 

- a környezettudatos magatartási formák hatékonyságát erősíti, 

- az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, testedzést 

szolgálja, a sportolási lehetőségeket bővíti. 

A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység 

engedélyezhető, amely jogszabályba nem ütközik. Az országos és helyi választások alkalmával 

– a választási törvénynek megfelelően – az Intézmény területén az eseményre vonatkozó 

tájékoztatók kifüggeszthetők. Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető. 

 

Továbbképzés tervezése, lebonyolítása 

 

A képzési és beiskolázási terv elkészítése, véleményezése, módosítása 

Az Intézmény vezetője a közművelődési szakemberek szervezett képzésére – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – ötéves időszakonként képzési tervet, ennek alapján minden adott 
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naptári évre beiskolázási tervet készít. A képzési tervet az intézményvezető szükség szerint 

felülvizsgálhatja és módosíthatja. A módosítás során meg kell tartani a véleményeztetésre 

vonatkozó szabályokat. 

 

A képzéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején az alkalmazott köteles igazolni, hogy 

beiratkozott az adott félévre, és le kell adnia a konzultációs időpontokat. Az Intézmény 

alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó továbbképzésben résztvevővel tanulmányi szerződést 

lehet kötni, kivéve rövidtávú képzések esetén. 

 

6. Kapcsolattartás, ügyviteli rend 

 

Intézményünk kapcsolata a fenntartóval nagyon jó. Személyes megbeszélésekkel, telefonon 

való kapcsolattartással az információáramlás zavartalan és az adatszolgáltatás valódi. A 

képviselő – testület döntései, és az előirányzatok a megfelelő időben jutnak a tudomásomra. 

Borsodszirák község intézményeivel kialakult, és jól működő a kapcsolatrendszerünk. Ez 

leginkább a személyes beszélgetéseknek, találkozásoknak, közös tanácskozásoknak 

köszönhető. Mindennapi tevékenységünk során a fenntartón kívül gördülékeny az 

együttműködésünk a helyi általános iskolával, az egyházközösséggel, az Egészségügyi 

Központ dolgozóival, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, a szintén helyi 

Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesülettel, és a művelődési házban szerveződő 

közösségekkel. 

 

7. Gazdálkodás 

 

Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatai megvalósítása során figyelembe kell venni a 

2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, melyet az Országgyűlés azért alkotott meg, hogy 

megteremtse az államháztartás egyensúlyát, és a közpénzekkel való gazdálkodás hatékony, és 

ellenőrizhető legyen. 

Intézményünk gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Borsodsziráki 

Közös Önkormányzat Hivatal látja el, azaz nem önállóan gazdálkodó intézmény vagyunk, ezért 

a nemzetgazdaság teljesítménye alapvetően befolyásolja a köznevelésre elvonható és újra 

elosztható források mértékét. Átgondolt tervezéssel megvalósítható az állami normatívákból 

beérkező finanszírozás. 
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Ez a megállapodás nem sértheti, és nem is sérti az ÁMK szakmai döntéshozó szerepét. 

A Közös Hivatallal közösen vagyunk felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és 

végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok 

figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és 

működtetéséért. 

Az ÁMK gazdasági eseményei a Közös Hivatal által vezetett számviteli könyvelésben 

elkülönítetten szerepel. Az ÁMK a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok 

felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 

megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a megállapított előirányzatok 

takarékos felhasználását. A költségvetési tervezéshez megalapozott, alátámasztott adatokat kell 

szolgáltatnom. 

Az ÁMK külső pénzkezelési helyként működik, ahol nincs házipénztár. Kifizetéseinek 

teljesítése érdekében havonta ellátmányban részesülünk, melynek részleteit szabályzat rögzíti. 

Intézményünk önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol, a költségvetési évben keletkezett 

bérmegtakarítást és bérmaradványt szabadon felhasználhatjuk.  

Az ÁMK beruházási, felújítási tevékenységet csak a képviselő – testület által a költségvetési 

rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet, akkor is, ha a forrás pályázati 

pénzeszköz. 

 

A tárgyi feltételek bővítéséről, fejlesztéséről, a programok megvalósításához szükséges 

pénzeszközökről folyamatosan gondoskodnunk kell, ehhez keressük az önfinanszírozás 

lehetséges módjait (pályázatok, rendezvények, adományok). 

 

8. Intézmény védelme 

 

Óvó, védő előírások 

Minden alkalmazottnak meg kell ismernie az Intézmény Munka- és Tűzvédelmi Szabályzatát, 

valamint a tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját, azt át kell tudni adni az Intézmény 

használói számára. 
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Rendkívüli esemény esetén követendő eljárás 

Rendkívüli eseménynek minősül a megszokott, mindennapos gyakorlattól eltérő körülmény 

felmerülése, melynek során egyedi, eseti döntés válik szükségessé. 

Ilyen esemény pl.: - baleset - tűz - illetéktelen személy behatolása, vagy bármely rendkívüli 

esemény. 

Teendők a rendkívüli esemény esetén: Amennyiben a legkisebb gyanú vagy jel arra utal, hogy 

az Intézmény épületeiben tartózkodók testi épségét az épületben maradás veszélyezteti, az 

épületet a bent lévőkkel el kell hagyni. 

 

9. Hatályosság, közzététel, szervezeti ábra 

 

A szabályzat 2022. ……………………… napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti az intézmény korábban jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata.  

 

Borsodszirák, 2022. …………………………. 

 

 

        intézményvezető 
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4.sz. melléklet 

 

 

 

 

BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA 

 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
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Általános Adatok 

 

Az intézmény neve: Bartók Béla Általános Művelődési Központ Községi Könyvtára 

Cím: 3796 Borsodszirák, Fő u. 35. 

Telefon: 48/342-906 

E-mail: bsz.ovoda@gmail.com 

Típusa: nyilvános könyvtár 

Fenntartó: Borsodszirák Község Önkormányzata, Borsodszirák, Fő u. 35. 

 

A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével meghatározza a 

könyvtár működési szabályait, irányítja és ellenőrzi tevékenységét, biztosítja a működéséhez  

szükséges anyagi és személyi feltételeket. 

 

A könyvtár fenntartásának és fejlesztésének módja: 

A községi könyvtár működéséhez, fejlesztéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket 

Borsodszirák Község Önkormányzata biztosítja. Éves költségvetését a Képviselő-testület 

hagyja jóvá, felhasználásáról a fenntartó és az intézmény vezetője közösen dönt. 

 

A könyvtár feladatai és alapszolgáltatásai: 

A könyvtár feladatai közé tartozik a fenntartó által az alapító okiratban és jelen SZMSZ-ban 

meghatározott fő céljainak nyilatkozatban történő közzététele. A magyar nyelven megjelent 

könyvek, periodikák, audio-vizuális és elektronikus dokumentumok gyűjtése. Gyűjteményének 

folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsájtása a könyvtár 

használói számára. Segíti a település közösségeinek munkáját, eszköztárát és szolgáltatásait 

biztosítja számukra. 

 

Gyűjteményszervezés: 

A könyvtár feladatainak teljesítése érdekében tervszerű állománygyarapítást és 

állományapasztást végez. A szerzeményezett dokumentumok, információhordozók gyűjtését az 

1. sz. melléklet, a Gyűjtőköri szabályzat tartalmazza. A beszerzett dokumentumokról egyedi 

(cím) nyilvántartást és csoportos összesítést vezet. A beszerzés forrásai lehetnek: vétel, csere, 

ajándék. A beszerzett dokumentumokat feldolgozza, könyvtári használatra alkalmassá téve 

juttatja el a használókhoz. 

mailto:bsz.ovoda@gmail.com
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Az állománygyarapítás során törekszik a felhasználók igényeinek minél teljesebb kielégítésére. 

Elvégzi az állományellenőrzéssel, állományapasztással kapcsolatos feladatokat. 

Állományellenőrzés: 5 évenként. (július – augusztus hónapban) 

A leltározás az előírások szerint történik - leltári ütemterv alapján, mely a fenntartó előzetes 

jóváhagyásához kötött. A leltározásról jegyzőkönyv készül, melyet meg kell küldeni a 

fenntartónak. Személyi változás vagy vis major esetén a fenntartó soron kívüli leltározást 

rendelhet el. 

Állományapasztás: A könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált 

dokumentumokat az állományból kivonja, törli. A megrongálódott és elavult példányokat törli. 

A törlésről jegyzőkönyvet készít. A fölöslegessé vált dokumentumokat az állományból való 

törlés után értékesítheti. A leltározás és selejtezés részletes szabályozását a Leltározási, 

selejtezési szabályzat (4. számú melléklet) tartalmazza.  

 

I. A könyvtár használata 

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok: 

A könyvtár szolgáltatásait állampolgárok (természetes személyek) és jogi személyek részére 

korlátozás nélkül biztosítja. A könyvtár alapszolgáltatásai: saját dokumentumállomány helyben 

történő használata, tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól, 

szolgáltatásairól. A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek. 

A könyvtárhasználók jogai: 

- alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen, 

- egyéb szolgáltatások igénybevétele a használati szabályzatban rögzített módon. 

 

A könyvtárhasználók kötelezettségei: 

- az általuk helyben használt, kölcsönzött dokumentumok épségének megőrzése; 

- a kölcsönzés határidejének betartása; 

- az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon. 

A könyvtárhasználat feltételeit, rendjét, a térítés ellenében végzett szolgáltatásokat a 3. sz. 

melléklet, a “A könyvtárhasználati szabályzat” tartalmazza. 
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II. A könyvtár szervezete és működésének rendje 

 

Létszám:  

1 fő vezető, aki az ÁMK intézményvezetője. 

1 fő könyvtáros (közfoglalkoztatott). 

Feladata: 

1. a könyvtár munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése; 

2. a munkaköri leírás elkészítése; 

3. az intézményi költségvetés előszítése; 

4. az intézmény dokumentum-ellátásának biztosítása, 

5. kapcsolattartás más intézményekkel 

6. a tájékoztatás, az állomány feldolgozással, információszolgáltatással kapcsolatos 

feladatok elvégzése 

 

 

A könyvtár dolgozója felett a munkáltatói jogokat az ÁMK vezetője gyakorolja. 

 

 

Borsodszirák, …………………………………….. 

 

        

        Gondosné Bányai Ágnes 

                  intézményvezető 
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A KÖNYVTÁRI SZMSZ MELLÉKLETEI 

 

 

1.)Gyűjtőköri Szabályzat 

2.)Katalógusszerkesztési Szabályzat 

3.)Könyvtárhasználati Szabályzat 

4.) Leltározási, selejtezési Szabályzat 

5.) Panaszkezelési Szabályzat  

6.) Iratkezelési Szabályzat 
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Gyűjtőköri Szabályzat KÖNYVTÁRI SZMSZ 1. sz. melléklet 

 

Általános gyűjtőköréből következően a dokumentumtermés egészéből válogat a teljességre 

törekvés nélkül. A szakirodalmi dokumentációt, a gyűjtőkörébe nem illeszthető 

dokumentumok, információk iránti igényt, a könyvtári rendszer megfelelő könyvtártípusa felé 

továbbítja. E könyvtárak szolgáltatásait közvetíti az olvasók felé. 

A Községi Könyvtár gyűjti nyelvi-, idő-, földrajzi határ nélkül minden szakterület alapműveit, 

a szépirodalom kiemelkedő klasszikusait, a modern és kortárs irodalomújító törekvéseit 

reprezentáló kiadványokat magyar nyelven. A külön gyűjteményekre vonatkozó speciális 

szabályokat, - Helytörténeti gyűjtemény, Videó-, DVD filmgyűjtemény, Hangzóanyagok (CD-

lemez, hangoskönyv) gyűjteménye, elektronikus dokumentumgyűjtemény gyűjteményenként 

külön kerül részletezésre. 

 

SZAKIRODALOM, ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM 

100 

Általános művek 

200 

Vallás 

300 

Társadalomtudományi irodalom (filozófia, kultúra, vallás, politika, jog, hadtörténet, 

pedagógia, néprajz) 

· a tudomány fejlődésével, történetével, az alakulóban lévő tudományterületekkel foglalkozó 

általános, összefoglaló művek 

· az emberi gondolkodás, a különböző filozófiai, etikai, lélektani irányzatok alapművei, az 

ezeket reprezentáló alkotók művei 

· a különböző világvallások alapdokumentumai, a történetüket, fejlődésüket, feldolgozó 

szintéziseket, kiemelkedő teoretikusok alapművei 

· a szociológia, a politika, gazdaságpolitika történeti feldolgozású kézikönyvei, a különböző 

irányzatokat bemutató művek, legjelesebb gondolkodóik kiemelkedő alkotásai, közülük is 

kiemelten a Magyarországgal, az ország jelenlegi helyzetével foglalkozó művek  

· az állampolgárok tájékozódásához szükséges alapvető jogi dokumentumok, (ezekből szükség 

szerint kölcsönző példányt is beszerez), az alapvető jogtörténeti művek, a jogi eseményeknek 

azokat a dokumentumai, melyek a jog változásait kiváltották, 
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· a legjelentősebb hadtörténészek művei, jelentős hadtörténeti eseményeket feldolgozó művek– 

a magyar hadtörténet, hadtudomány kézikönyvei, a honvédelem történetét, fejlődését 

bemutató művek 

· az általános pedagógiai művek, melyek a neveléshez, oktatáshoz segítséget nyújtanak 

szülőknek és pedagógusoknak egyaránt, a korszerű, újító törekvésekről beszámoló 

dokumentumok, a pedagógia és a nevelés történetét feldolgozó művek 

· A 14-18 éves korosztály továbbtanulását, pályaválasztását segítő kiadványok 

· a különböző népek szokásait, művészetét bemutató kiadványok  

 

500 

Természettudományok (környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia). 

· a természettudományok minden ágát reprezentáló összefoglaló művek 

· az egyes tudományterületek fejlődését, történetét bemutató művek 

· az általános és középiskolai tananyagot kiegészítő, valamint a felsőfokú oktatásra felkészítő 

információhordozók 

· Kiemelten kezeli és gyűjti a környezetvédelemmel foglalkozó ismeretterjesztő műveket. 

 

600 

Alkalmazott tudományok (egészségtan, technika, mezőgazdaság, háztartás, lakáskultúra, 

számítástechnika, stb.) 

Az alkalmazott tudományok köréből minden olyan dokumentumot gyűjt, mely az életmód, a 

környezet alakításában hasznos, gyakorlati tanácsokat ad a használóknak. 

700 

Művészetek (építészet, szobrászat, festészet, fotó, zene, színház, film, sport) 

· a művészetek összefoglaló dokumentumai, a különböző művészeti ágak korszakait, stílusait 

feldolgozó középszintű kiadványok, albumok 

· az egyes stílusok, korszakok kiemelkedő alkotásait elemző művek, a reprezentáns alkotók 

életművét bemutató monográfiák, reprodukciók, albumok, egyéb információhordozók 

· a műalkotások befogadását segítő ismeretterjesztő dokumentumok 

· a különböző sportágakat bemutató művek, a sporttörténet kiemelkedő eseményeit, 

eredményeit bemutató adattárak, monográfiák 

· a jeles sportolók életéről, munkájáról szóló művek, a magyar sportélet egészét, a magyar 

sporttörténetet feldolgozó művek 
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· játék-, és sport szabálykönyvek 

· az egészséges életmód kialakításához gyakorlati tanácsot adó munkák 

 

800 
Nyelvészet, Irodalomtudomány 

 

900 

Földrajz, történelem 

 

SZÉPIRODALMI GYŰJTEMÉNY 

 

Gyermekirodalom 

6 éves korig nem gyűjt speciális szempontú gyermekirodalmat. Gyűjteményében a 

gyermekjátékok, az egyéni kreativitást segítő eszközök helyben használatát biztosítja. Gyűjti 

az ennek megfelelő szemléltető eszközöket és dokumentumokat. Gyűjti: a magyar nyelvű, 

klasszikus értékű irodalmi alkotásokat teljes körűen, több példányban; Válogatva gyűjti a 

kortárs magyar nyelvű és a világirodalomból lefordított szépirodalmat, több példányban szerzi 

be a kötelező és ajánlott szépirodalmat, a nyelvtanulás segédanyagait. 

 

Felnőtteknek szánt szépirodalom. 

·  a magyar és világirodalom klasszikus értékű alkotásai 

· minden nagyobb nyelvterület irodalma irodalomtörténeti-művészeti értékétől függően, 

reprezentatív válogatással 

· a modern (50 évnél nem régebbi) irodalom kiemelkedő alkotásai reprezentatív válogatással, 

nyelvi, nemzeti megkülönböztetés nélkül 

· egy-egy műfajt, stílusirányzatot, iskolát, írói műhelyt bemutató antológia válogatva 

· a határon kívüli (emigráns) magyar szerzők alkotásaival a meglévő gyűjtemény kiegészítése, 

pótlása 

 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

 

· a település és környezete kultúrtörténeti értékeit leíró, feltáró dokumentumok 

· a település történetére vonatkozó kéziratok, fotók 

· a településhez kötődő, jelentős életművet létrehozó személyekre vonatkozó dokumentumok 
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· a település szervezésére vonatkozó dokumentumok (igazgatás, iskolaügy, művelődésügy, 

egészségügy, népjólét stb.) 

· a település államigazgatási-önkormányzati dokumentumai 

 

A Községi Könyvtár videó -DVD film- és hangzógyűjteményének kialakításakor a könyvtár 

használóinak igényei a meghatározók. 

Mindkét gyűjtemény helyben is használható, illetve kölcsönözhető. 

 

VIDEÓ -DVD FILMGYŰJTEMÉNY - A könyvtár gyűjti és rendelkezésre bocsátja: 

· az értékes történelmi és irodalmi feldolgozásokat, 

· a magyar történelem és a világtörténelem jelentős eseményeit megörökítő 

dokumentumfilmeket, 

· jeles alkotók, feltalálók, történelmi és politikai személyiségek életét feldolgozó 

dokumentumfilmeket és regényes feldolgozásokat, 

· a különböző tudományágak ismeretterjesztő filmjeit, 

· az általános és középfokú tananyag befogadását segítő oktatófilmeket, 

· nyelvoktatást segítő filmeket. 

 

HANGZÓ GYŰJTEMÉNY (CD-lemez, lemez, hangoskönyv) A Községi Könyvtár gyűjti: 

· a komoly-, és könnyű-zeneirodalom kiemelkedő alakjainak és jelentős korszakainak 

legértékesebb és legjellemzőbb műveit, 

· a magyar népzene és népdal bemutatását reprezentáló dokumentumokat, 

· más népek, tájak jellegzetes népzenéjét bemutató műveket, 

· a zenei befogadást segítő oktató műveket, 

· a társadalmi ünnepek illusztrálására alkalmas zenedarabokat 

· irodalmi alkotásokat (vers, próza, mese, népmese) megörökítő anyagokat, 

· nyelvtanulást segítő hangzóanyagokat. 
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KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZAB. KÖNYVTÁRI SZMSZ 2.sz. melléklet 

 

1. A könyvtári állomány feltárása 

A könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtári 

állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza: 

- raktári jelzet 

- bibliográfiai és besorolási adatokat 

- ETO szakjelzeteket 

- Tárgyszavakat 

 

1.1 A dokumentum leírás szabályai 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai 

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében a könyvtár az egyszerűsített 

leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok 

szabályok érvényesek. 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

- szerzőségi közlés 

- kiadás sorszáma, minősége 

- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

- oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret 

- (sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám) 

- megjegyzések 

- kötés: ár 

- ISBN szám 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A könyvtárban az 

alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe) 

- cím szerinti melléktétel 

- közreműködői melléktétel 
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- tárgyi melléktétel 

1.2 Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi 

művek raktári jelzete a betűrendi jel (Cutter-szám). 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

1.3 A könyvtár katalógusai 

A tételek belső elrendezése szerint: 

 - betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

 - tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

Dokumentumtípusok szerint: 

- könyv 

Formája szerint: 

 - cédula 

 

A cédulaszükséglet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján kerül megállapításra. 

Egyes katalógusok cédulaszükséglete: 

- Betűrendes leíró katalógusnál minden mű, minden kiadásáról szükséges egy – egy cédula a 

besorolási adatoknak megfeleltetve. 

- ETO szakkatalógusnál minden főtáblázati számnál, a viszonyítással képzett jelzetek esetében 

minden új főtáblázati számnál. 

A katalógusok építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik. A katalógusok 

folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők: 

- A katalógusok építése közben észlelt hibák kijavítása 

- A cédulamennyiségek növekedésével új osztólapok készítése 

- A törölt művek cédulájának kiemelése. 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZAB. KÖNYVTÁRI SZMSZ 3.sz. melléklet 

 

A könyvtár szolgáltatásait az állampolgárok és jogi személyek részére korlátozás nélkül és  

közvetlenül biztosítja. 

A könyvtár alapszolgáltatásai: 

- a dokumentumok helyben használata 

- tájékoztatás a saját és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

 

A könyvtárhasználók jogai: 

- alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen 

- egyéb szolgáltatások igénybevétele a szabályzatban rögzített módon. 

 

A könyvtárhasználók kötelezettségei: 

- az általuk kölcsönzött, helyben olvasott dokumentumok épségének megőrzése, 

- az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon. 

 

A könyvtárhasználat feltételei: 

Az alapszolgáltatások feltétel nélkül igénybe vehetők. A dokumentumok kölcsönzésének és az 

egyéb szolgáltatások igénybevételének feltétele a beiratkozás. Beiratkozáskor a használók 

személyi adataik hitelt érdemlő igazolása mellett (természetes személyazonosító adatai – 

személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély - és lakcíme) aláírásukkal vállalják a könyvtár 

használati szabályainak betartását, gyermek olvasókért a szüleik, törvényes képviselőik 

vállalnak kezességet. 

Beiratkozáskor ún. beiratkozási díjat nem kell fizetni, a beiratkozás az  adott naptári évre 

érvényes. 

 

BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK 

Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangkazetták, 

hanglemezek, CD-lemezek, videokazetták, DVD - lemezek.) kölcsönzése. 

A nyomtatott dokumentumok kölcsönzési határideje 30 nap. Ez a határidő, ha más olvasó nem 

jegyeztette elő azokat- két alkalommal meghosszabbítható 1-1 hónappal. A Médiatár 

dokumentumai (hangkazetták, videokazetták, CD-k és DVD-lemezek) kölcsönzési határideje 7 
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nap. A kölcsönzési határidő e dokumentumok esetében nem hosszabbítható meg, vissza hozatal 

után, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő azok újból kölcsönözhetőek. 

 

Az elvesztett, megrongált dokumentumok pótlásának módjai: 

- a dokumentum eredeti, vagy újabb kiadásának megvásárlásával 

- a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével 
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LELTÁROZÁSI, SELEJTEZÉSI SZAB.                KÖNYVTÁRI SZMSZ 4.sz. melléklet 

 

A leltár olyan tételes kimutatás, amely a könyvtár eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait 

pedig értékben, egy adott időpontra vonatkozóan tételesen tartalmazza. A leltár a könyvviteli 

mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá. 

 

A leltározás célja: 

• a könyvtár vagyonának számbavétele, az intézmény használatában lévő álló és 

forgóeszközök mennyiségének megállapítása; 

• az éves beszámoló és a mérleg tételeinek alátámasztása; 

• a nyilvántartások pontosságának ellenőrzése; 

• az eltérések kimutatása, a vagyon védelme, felelősök elszámoltatása; 

• a csökkent értékű, használaton kívül helyezett eszközök selejtezésre előkészítése 

Megkülönböztetjük: 

•  tárgyi eszközök leltározását 

•  gépek, berendezések leltározását 

•  könyvek, dokumentumok leltározását. 

 

1. Az álló és eszközállomány, gépek, berendezések leltározását az intézményvezető 

végzi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája által kijelölt munkavállalóval. 

A leltárnak biztosítania kell a teljes körűséget, a valós állapot bemutatását és az 

áttekinthetőséget. 

2. A könyv-, és dokumentumállomány leltározásánál a szakmai előírásoknak 

megfelelően kell eljárni a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból 

történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975.(VIII.17.) KM-PM együttes rendelet, 

valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján. 

Ennek értelmében az állomány ellenőrzésére (25.000-75.000 közötti állomány esetén) 5 

évenként kerül sor. 

A leltározáshoz a könyvtárnak leltározási ütemtervet kell készítenie, amit a fenntartó hagy jóvá. 

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell a leltározás lebonyolításának módját (folyamatos 

vagy fordulónapi), a leltározás kezdő időpontját, időtartamát, valamint a záró jegyzőkönyv 

előterjesztésének időpontját, a leltározás mértékét (teljes körű vagy részleges), részleges 

leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott részlegek megnevezését, továbbá mind a teljes, 
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mind a részleges leltározás esetén az egyes részlegek ellenőrzésének időrendjét, a leltározás 

munkálataiban résztvevő (irányító, felvevő, ellenőrző) személyek nevét. 

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok leltározása mindig tételesen (a könyvtári egységek 

számának, a címeknek és a leltári jelzetnek az együttes figyelembevételével) történik. 

A leltározásban két személynek kell részt venni. A leltározás befejezésével haladéktalanul 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a leltározás jellegét (időszaki vagy 

soron kívüli), a leltározás számszerű végeredményét, ideértve a nyilvántartások alapján 

kiszámítható névleges állományra, a leltározáskor mutatkozó tényleges állományra, a hiány 

vagy a többlet mennyiségére és értékére vonatkozó összesített adatokat (a letétként őrzött 

dokumentumra – 30. § – az említett adatokat a jegyzőkönyvben elkülönítve kell feltüntetni), 

végül az egyedi nyilvántartású dokumentumok esetében a hiányzó, illetőleg a többletként 

jelentkező dokumentumok tételes felsorolását, az összesített nyilvántartású dokumentumok 

esetében pedig a hiányzó vagy többletként jelentkező dokumentumok összesített 

(dokumentumfajták szerinti) megjelölését. 

A jegyzőkönyvet annak elkészülte után három napon belül három példányban meg kell küldeni 

a fenntartónak. 

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a leltározási ütemtervet. A jegyzőkönyvet a könyvtár vezetője 

írja alá. A könyvtár vezetésében bekövetkezett változáskor lebonyolított leltározás esetén a 

jegyzőkönyvet mind az új, mind a korábbi könyvtárvezetőnek alá kell írnia. A leltározásról 

felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány, illetőleg többlet okait a könyvtár köteles a 

jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napon belül kivizsgálni. 

 

Selejtezés 

A könyvtár állomány nyilvántartásából a dokumentumokat selejtezés, vagy egyéb ok címén 

szabad kivezetni (törölni). 

A könyvtár állományában meglevő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására 

alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezés esetén való kivezetésére (törlésére) 

1. a) tervszerű állományapasztás során, vagy 

2. b) természetes elhasználódás folytán kerülhet sor. 

A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok egyéb okból a következő címeken 

vezethetők ki: 

1. a) elháríthatatlan esemény, 

2. b) bűncselekmény, 

3. c) behajthatatlan követés, 
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4. d) pénzben megtérített követelés, 

5. e) megengedhető hiány (káló) kapcsán, 

6. f) normán felüli hiány. 

 

A leltárnál megállapított felesleges, elavult eszközök, megrongálódott állományok selejtezésre 

kerülnek. A selejtezésre kerülő állományról selejtezési jegyzék készül, a tárgyak leltári 

számának pontos feltüntetésével. A selejtezési javaslatot az intézmény eljuttatja a Polgármesteri 

Hivatalnak a feleslegessé válás indokának feltüntetésével. A selejtezésre kerülő tárgyak 

engedélyezésére a Polgármesteri Hivatal hivatott. Gépek, berendezések selejtezésénél 

szakember írásbeli véleményét csatolni kell. El kell különíteni azokat az állományokat melyek 

még felhasználhatók, vagy értékesítésre kerülnek. Amennyiben a település más intézményeiben 

a selejtezésre kerülő vagyontárgy még hasznosítható, akkor átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 

A feleslegessé váló vagyontárgyak selejtezésére, esetleges értékesítésére, a Polgármesteri 

Hivatal ad engedélyt. A selejtezett tárgyakat a nyilvántartásból törölni kell. 

Könyvtári dokumentumok selejtezésénél a szakmai előírások betartása az elsődleges. 
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PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT                      KÖNYVTÁRI SZMSZ 5.sz. melléklet 

 

A panaszkezelési szabályzat a könyvtárral szemben felmerült panaszok kezelésére, 

kivizsgálására, elemzésére, értékelésre szolgál. A könyvtár a panaszokat és a panaszosokat 

egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabály szerint kezeli. 

 

Panasz 

Panasz a könyvtár tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi 

kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a könyvtár eljárását kifogásolja és azzal 

kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. 

 

Panaszos 

Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, aki a könyvtár valamely szolgáltatását 

igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. 

A panaszos általában ügyfele a könyvtárnak, panaszosnak tekintendő azonban az a személy is, 

aki a könyvtár eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással 

összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. 

 

A panasz bejelentése 

- Szóbeli panasz 

a. személyesen: a könyvtár nyitvatartási idejében. A könyvtár címe, és 

nyitvatartási ideje a www.borsodszirak.hu weboldalon található. 

b. telefonon: 06-48/342-906, munkanapokon 8-16 óráig. 

- Írásbeli panasz 

a. személyesen vagy más által az olvasószolgálat számára nyitva álló helyiségben 

átadott irat útján 

b. postai úton: Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK, 3796 Borsodszirák, Fő út 47. 

c. elektronikus levélben: bsz.ovoda@gmail.com 

Névtelenül leadott panaszokkal a könyvtár nem foglalkozik. 

 

A panasz rögzítése 

A könyvtár különös figyelmet fordít arra, hogy a panaszfelvétel során az azonosítás céljából 

bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek 
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regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt. A könyvtár a – kizárólag a panaszügyintézés okán 

– birtokába került személyes adatokat a panasz elintézése után törli vagy más módon egyedi 

azonosításra alkalmatlanná teszi. 

 

A panasz kivizsgálása 

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény 

figyelembevételével történik. 

 

Szóbeli panasz 

A szóbeli – ideértve a személyesen, telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és 

lehetőség szerint orvosolni. 

Telefonon történő panaszkezelés esetén biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli 

hívásfogadást és ügyintézést. 

A panaszos a szóbeli (személyes, telefonos) és írásbeli panaszát, illetve amennyiben a 

panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az ügyfél azzal kapcsolatos 

álláspontjáról panaszkezelési lap kerül felvételre, és annak példányát: 

• a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszkezelési lap 1.-1. pld.-át az 

intézmény vezetője és az intézményt fenntartó részére továbbítja. 

• telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszról lapot vesz fel, annak tartalmát 

egyezteti és jóváhagyatja az ügyféllel, majd 1. – 1. pld.-át az intézmény vezetője és az 

intézményt fenntartó részére továbbítja. 

A panaszra adott indokolással ellátott választ, a közlést követő 15 napon belül kell kiküldeni. 

A panaszkezelés menetéről és határidőiről az ügyintézés alatt, telefonon – közérthető, szakszerű 

és érdemi – információt, a 48/342-906 számon adunk. 

Amennyiben az ügyfél szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél terjeszti 

elő, az Őt vagy az Ő hívását fogadó munkatárs köteles az ügyfelet tájékoztatni a panaszkezelő 

elérhetőségéről. 

 

Írásbeli panasz: 

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot közlését követő 15 napon 

belül küldi meg az ügyfél részére. 

Amennyiben a panaszostól pótlólagosan adatokat kell bekérni, úgy haladéktalanul fel kell venni 

az ügyféllel a kapcsolatot és be kell azokat szerezni. 
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A panaszkezelés menetéről és határidőiről az ügyintézés alatt, telefonon adunk információt, a 

48/342-906 számon. Erről a személyesen leadott írásbeli panasz esetén a könyvtár 

munkatársának az ügyfelet tájékoztatnia kell. 

 

Adatkezelés 

A könyvtár a panaszkezelés során a következő adatokat kérheti az ügyféltől: 

• neve 

• lakcíme, székhelye, levelezési címe 

• telefonszáma 

• értesítés módja 

• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás 

• panasz leírása, oka 

• panaszos igénye 

• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat 

 

A panasz nyilvántartása 

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a könyvtár 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: 

• a panaszos nevét 

• a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését 

• a panasz benyújtásának dátumát 

• a panasz keletkezési helyét 

• a panasz súlyát 

• a panasz jogosságát (jogos/nem jogos), 

• a reklamáció kezelésével, kivizsgálásával megbízott személy nevét, 

• döntést a megrendelő javítási igényének jogosságáról, 

• szükséges/meghozott javító intézkedéseket, 

• az újbóli előfordulást megakadályozó intézkedéseket, 

• az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy 

megnevezését, 

• a problémát kivizsgáló aláírását, a partner tájékoztatását a meghozott intézkedésekről. 

A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból a válaszadási határidő egyértelműen 

megállapítható legyen. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy a könyvtár; 

• a panaszokat, azok témája szerint csoportosíthassa, 
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• a panasz okát képező tényeket és eseményeket azonosíthassa és feltárhassa, 

• megvizsgálhassa, hogy e tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra vagy 

termékre, szolgáltatásra, 

• eljárást kezdeményezhessen a feltárt, panaszt kiváltó események, tények korrekciójára, 

• összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat. 

 

A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők 

A könyvtár a panaszok nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy az alkalmas legyen 

panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a 

panaszügyintézés hatékonyságának mérése. 

A könyvtár a panaszokról meghatározott időközönként, de célszerűen legalább éves 

gyakorisággal elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett 

termékeket, szolgáltatásokat vagy egyéb működési területeket, és meghatározza a panaszok 

megelőzése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. 

Az elemzés célja a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási 

folyamatba. A könyvtár a panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a használói igényekre 

és saját szolgáltatásainak szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti. 

 

Tájékoztató 

A könyvtár szolgáltatási helyiségeiben, ill. az interneten közzéteszi a panaszügyintézés körében 

alkalmazott panaszkezelési szabályzatát. 
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IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                            KÖNYVTÁRI SZMSZ 6.sz. melléklet 

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed az Intézménynél keletkező, oda érkező, illetve 

onnan kimenő valamennyi iratra, az ügyvitel valamennyi területére és résztvevőjére. 

Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit a minősített iratokra és azok kezelési rendjére a 

minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. 

(III.26.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

Az iratkezelés módja 

Az Intézménynél az iktatás manuálisan, papír alapú iktatókönyv alkalmazásával történik az 

ÁMK intézményvezetőjének irodájában. 

 

Az iratkezelés felügyelete 

Az egységes és szabályszerű iratkezelési gyakorlat általános felügyeletét az intézmény 

intézményvezetője felügyeli. 

Az intézményvezetőt távolléte esetén a kijelölt szakalkalmazott helyettesíti. 

 

Az intézményvezető közvetlenül felelős az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak 

végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai 

eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos 

összhangjáért, az iratok jogszerű, szakszerű, és biztonságos megőrzésére, kezelésére alkalmas 

irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges tárgyi, technikai 

és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért. 

 

Az intézményvezető az iratkezelés felügyeletével megbízott vezetőként gondoskodik: 

- az elektronikus ügyintézés végrehajtásához szükséges részletszabályok 

meghatározásáról, 

- az elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról, 

- az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, évenkénti felülvizsgálatáról, szükség szerinti 

módosításáról 

- az iratkezelésben résztvevők feladatainak meghatározásáról, az iratkezelési szabályzat 

végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a szabálytalanságok 

megszüntetéséről, 

- a szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséért, 
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- az iratkezelési segédeszközök, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai 

programok, adathordozók stb. biztosításáért. 

 

Az irattározás rendje 

Az intézmény címére érkező postai és egyéb küldeményeket az intézményvezető által kijelölt 

személy veheti át.  Az intézmény címére, első helyen a munkatárs nevére érkező küldeményeket 

a címzettnek kell átadni, aki a hivatalos küldemények iktatásáról az intézményvezető 

gondoskodik.  

Az intézmény címére beérkezett küldemények közül a leveleket, az ügyiratokat iktatni kell, 

nem kell iktatni a különböző meghívókat, műsorajánlatokat, propagandaanyagokat. 

Az iratok nyilvántartására iktatókönyvet kell vezetni, azok kezeléséért, irattározásáért az ÁMK 

vezetője által kijelölt munkatárs felelős. Az iktatókönyvbe az ügy megnevezését, dátumát, a 

kiadás, ill. bevétel tényét be kell jegyezni. 

 

Irattári nyilvántartások: 

1. beérkezett levelek 

2. kiküldött levelek 

3. szerződések 

4. pályázatok 

5. személyi dokumentáció 

 

Az irattári dokumentáció 1-4. pontjáért az intézményvezető által kijelölt munkatárs, az 5. sz. 

nyilvántartásért az intézményvezető felelős. A személyi dokumentációt az intézményvezetői 

irodában elzárva kell tartani. 
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5.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

BARTÓK BÉLA ÁMK 

ÉLELMEZÉSI EGYSÉG 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gondosné Bányai Ágnes 

  intézményvezető 
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Az SzMSz hatálya kiterjed 

- a konyhai dolgozókra 

- a szolgáltatást igénybe vevőkre 

- a konyhával jogviszonyban nem álló, de a konyha területén munkát végzőkre, illetve 

azokra, akik részt vesznek a konyha feladatainak megvalósításában. 

 

Ellátandó feladat: étkeztetés, ételek kiszállítása 

 

Az élelmezési egység törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg. 

A működést meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a 

szakmai és gazdasági munkát segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. 

 

Működésének alapelvei 

➢ Szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 

➢ Egyéni szükségletekhez szabott segítségnyújtás 

➢ Rugalmas igazodás a változó élethelyzetekhez 

➢ Jó színvonalú, takarékos és racionális gazdálkodás 

➢ Személyes és közvetlen kapcsolattartás a partnerekkel 

➢ Titoktartás 

 

Fő feladat 

1. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetését biztosítja, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan, 

illetve átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani különösen 

➢ Koruk 

➢ Egészségi állapotuk 

➢ Fogyatékosságuk 

➢ Pszichiátriai betegségük 

➢ Hajléktalanságuk miatt 

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a település önkormányzata rendeletben 

határozza meg. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a 

háziorvos javaslata alapján az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell 
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biztosítani. Az étkeztetés az igénylő kérésének megfelelően elvitellel, illetve lakásra 

szállítással történik. 

2. gyermekétkeztetés biztosítása 

3. vendégétkeztetés biztosítása 

4. munkahelyi étkeztetés biztosítása 

 

Az ellátás igénybevételéhez szükséges feladatokat (felvétel, térítési díj megállapítás, 

méltányosság, étkezési adagszám nyilvántartás) az élelmezésvezető végzi. 

 

A konyha az önkormányzat által üzemeltetett bölcsődében, óvodában és a település iskolájában 

tanuló gyermekek, valamint a szociális étkezők napi étkezéséről gondoskodik, illetve szabad 

kapacitás esetén felnőtt munkahelyi étkeztetést és vendégétkeztetést is folytat. A mindenkori 

térítési díjat Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletben 

szabályozza. 

 

A gyermekétkeztetés igénybevételének rendje: 

- Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes 

képviselője (továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét az intézmény 

vezetőjénél nyújthatja be. 

A kedvezményes gyermekétkeztetés iránti kérelemhez mellékelni kell továbbá: 

- Az óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kedvezmények igénybevételéről szóló 

nyilatkozat 

- három vagy több gyermek esetén a szülői nyilatkozat, 

- a közös háztartásban élő eltartott gyermek tartós betegségére vagy fogyatékosságára 

vonatkozó igazolást, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolását. 

 

Munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése: 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 

lévő szabályok és a munkaszerződésben, vagy kinevezési okmányokban leírtak szerint történik. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben 

jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 
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következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és 

előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak 

megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és 

amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

- az intézmény működésével kapcsolatos információk, 

- a dolgozók személyi adatai, munkavégzésükkel összefüggő információk 

- a szociális étkezésben, és a kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülőkkel 

kapcsolatos adatok, információk   

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.  

 

Szervezeti felépítés 

A munkaidő beosztása hétköznap 7:00-15:00 

A konyha dolgozóinak heti munkaideje: 40 óra 

A konyha, mint a költségvetési szerv egységének a hivatalos képviseletét az intézményvezető, 

egyedi átruházott hatáskörben az élelmezésvezető is látja el. A konyhának a szakmai irányítását 

a mindenkori élelmezésvezető látja el. 

 

Közalkalmazottak: 

1 fő élelmezésvezető 

1 fő szakács 

1 fő konyhalány 

Közfoglalkoztatottak: 

 1 fő szakács 

2 fő konyhalány 

1 fő kiszállításban segítő  

 

A konyha számára meghatározott feladatoknak, hatásköröknek az intézmény szervezeti 

dolgozói közötti megosztásáról az élelmezésvezető gondoskodik. A feladatok és hatáskörök 

megoszlása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes 

szervezeti egységeire, és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 
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A konyha szakmai és anyaggazdálkodási tekintetben önálló. A konyha élelmezésvezetője felel 

a konyha mindenkori működésével kapcsolatban felmerült olyan kérdésben, melyet jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. Közvetlen felettese az intézményvezető. A konyhai feladatok 

előkészítésében, tervezésében és végrehajtásában adott esetekben (pl. közbeszerzések) részt 

vesz az önkormányzati hivatal munkatársa, a jegyző és a polgármester. 

 

Az élelmezésvezető feladatai: 

- ellátja a működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

- elkészíti a főzőkonyha kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, 

- közreműködik az intézmény költségvetésének, gazdálkodásáról szóló beszámoló 

jelentéseinek elkészítésében, gondoskodik az ahhoz szükséges adatszolgáltatásról, 

- a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megszervezése, irányítása, felügyelete, 

ellenőrzése, HACCP rendszer betartása, nyilvántartások vezetése, 

- az étlapot a korszerű táplálkozási igényeknek, és a kötelező tápanyagszükségletek 

figyelembevételével egy héttel előre elkészíti, figyelembe véve a kiadott élelmezési 

normát, ill. erre vonatkozó jogszabályok betartásával. 

- az étlapnak megfelelő nyersanyagbeszerzésekről gondoskodik, 

- ellenőrzi, és felügyeli az ételek minőségét, adagolását és kiosztását, a mennyiségi, és 

minőségi kifogásokat kivizsgálja, 

- az étkezőről létszámjelentést, havi elszámolást készít 

- gondoskodik a konyhai dolgozók rendszeres képzéséről, felügyeli a higiéniai 

munkavédelmi követelmények betartását, 

- irányítja a konyhai dolgozók munkáját, 

- biztosítja a HACCP rendszer maradéktalan megvalósulását, 

- az élelmiszerraktár felelős kezelője, 

- irányítja, ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját, elkészíti a dolgozók munkabeosztását, 

szabadságolás tervét 

- ellenőrzi a konyhai dolgozók higiénés tevékenységét, a technológiai rend és fegyelem 

betartását, az ételminták szabályszerűségét, 

- beszedi az étkezési térítéseket és hetente elszámol az önkormányzati hivatal felé a 

pénztárral. 

- nyersanyag-kivitelezési normakalkulációt végez 

- nyilvántartja az étkeztetést igénybevevő létszámot intézményenként, feladatonként 
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- leltárilag felelős az intézmény forgóeszközeiért, részt vesz az önkormányzat, ill. a 

jegyző rendelkezése szerint az intézmény selejtezési és leltározási feladataiban, 

- felelős a konyháról kiszállított, vagy kiosztott, ott elkészített étel minőségéért. 

A részletes szakmai feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

Szakács 

Felettese az élelmezésvezető és az intézményvezető. 

Alárendelt munkakörök: konyhai kisegítő, a konyhán kisegítő közfoglalkoztatottak 

Feladata: az élelmezésvezető irányítása mellett, a megfelelő adagszámban, alkalommal – a 

higiénés és egyéb előírások betartásával – az ételek elkészítésében és kiszolgálásában való 

részvétel. 

Legfőbb feladata 

- Az élelmezésvezető irányítása szerint biztosítja a konyha működését, végzi a konyhai 

feladatokat. 

- Biztosítja a konyha rendjét, az elkészített ételek megfelelő minőségét. 

Részletes szakmai feladatok 

Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok: 

- Ételkalkuláció alapján átveszi a nyersanyagot az élelmezésvezetőtől, az átvétel és a 

felhasználás közötti időben gondoskodik a szakszerű tárolásról. 

- Gondoskodik arról, hogy az élelmezési raktárból átvett anyagokat csak az előírásoknak 

megfelelő célra használják fel, az előírt anyaghányadot betartsák. A felhasználásra nem 

kerülő nyersanyagot visszaadja. 

- Irányítja, és folyamatosan ellenőrzi a nyersanyag-előkészítés folyamatát. 

- Anyagi felelősséggel tartozik az átvett nyersanyag minél gazdaságosabb 

felhasználásáért. 

- Gondoskodik az ételminták szabályos vételéről és tárolásáról. 

Az étel előállításával, kiadásával kapcsolatos feladatok 

- Gondoskodik az ételek minőségi és egyéb előírások szerinti elkészítéséről, tárolásáról. 

- Munkája során a legmegfelelőbb konyhatechnológiát alkalmazza. Kiemelt figyelmet 

fordít arra, hogy az élelmiszerek a konyhatechnológiai eljárások során megőrizzék 

előnyös tulajdonságaikat, tápanyagtartalmukat, növekedjék emészthetőségük. 

- Betartja és betartatja a főzéstechnikai, technológiai előírásokat, a baleset- és 

munkavédelmi szabályokat. 

- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket szakszerűen üzemelteti. 
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- Megszervezi a higiénikus és esztétikus felszolgálást, biztosítja az étkeztetéshez 

szükséges tálcákat, tányérokat, evőeszközöket. 

- Felügyeli a csoportokban történő ételkiadást, helyben történő étkezésnél az 

ételkiszolgálást. A bármilyen okból megmaradó készételt az étkeztetés befejezésekor az 

ellátottak számára „repetaként” felkínálja azonnali elfogyasztásra. 

- A melegétel elkészülte után 3 órán túl tárolt ételt újbóli felhasználás előtt érzékszervileg 

ellenőrzi, azt csak kifogástalan állapotban – újbóli felforralás, átsütés után – engedi 

kiszolgálni. 

A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok  

- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági 

vizsgálatokon. 

- Munka közben viseli az előírt védőruhát. 

- Szigorúan betartja és betartatja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka 

megkezdése előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles 

kezét tisztára mosni és fertőtleníteni. 

- Biztosítja a konyha és ebédlő rendszeres takarítását, ellenőrzi a konyhai dolgozók ezzel 

kapcsolatos munkavégzését. 

Egyéb feladatok 

- Közreműködik az étlap összeállításában, szükség esetén az étlapváltoztatást az 

élelmezésvezetővel egyezteti. 

- A szabályos munkavégzés akadályoztatása esetén (személyi, tárgyi, dologi) először 

saját hatáskörben próbál eljárni, amennyiben ez nem lehetséges, a problémát jelzi az 

élelmezésvezetőnek. 

- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott – 

leltározásában. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

- Felelős az átvett eszközökért. 

- Felelős a takarékos gazdálkodásért. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

Konyhai kisegítő 

Felettese a szakács, élelmezésvezető, intézményvezető. 

Alárendelt munkakörök: közfoglalkoztatott segítők. 
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Feladata: 

A szakács irányítása mellett, a megfelelő adagszámban, alkalommal – a higiénés és egyéb 

előírások betartásával – az ételek előkészítésében, elkészítésében és kiszolgálásában való 

részvétel. 

Legfőbb feladata 

- A szakács irányítása szerint végzi a konyhai feladatokat. 

- Biztosítja a konyha rendjét, az elkészített ételek megfelelő minőségét. 

Részletes szakmai feladatok 

Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok 

- Ételkalkuláció alapján átveszi a nyersanyagot az élelmezésvezetőtől, az átvétel és a 

felhasználás közötti időben gondoskodik a szakszerű tárolásról. 

- Gondoskodik arról, hogy az élelmezési raktárból átvett anyagokat csak az előírásoknak 

megfelelő célra használják fel. A nyersanyagok minőségére vonatkozó észrevételeit 

jelenti a szakácsnak. A felhasználásra nem kerülő nyersanyagot visszaadja. 

- Tízórait és uzsonnát készít, eljuttatja azt a gyerekcsoportoknak. 

- Végzi a nyersanyag-előkészítés folyamatát. 

- Kiegészítő műveleteket végez a szakács utasítása szerint / szűr, sűrít, aprít, dúsít/ 

- Anyagi felelősséggel tartozik az átvett nyersanyag minél gazdaságosabb 

felhasználásáért. 

- Gondoskodik az ételminták szabályos vételéről és tárolásáról, az ételmintás üvegek 

megfelelő tisztításáról. 

Az étel előállításával, kiadásával kapcsolatos feladatok 

- Gondoskodik az ételek minőségi és egyéb előírások szerinti elkészítéséről, tárolásáról, 

melegen tartásáról. 

- A tálalást az élelmezésvezető és a szakács utasításai szerint végzi. 

- Betartja a technológiai előírásokat, a baleset- és munkavédelmi szabályokat. 

- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket szakszerűen üzemelteti. 

A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok 

- Főzés és étkeztetés után kitakarítja a konyhát, segédkezik a konyhai munkákban, 

elmosogatja és helyére teszi a konyhaedényeket 

- Gondoskodik a napi maradvány tárolásáról 

- A konyha és ebédlő kövezetét felsöpri és fertőtlenítőszerrel felmossa, az asztalokat 

lemossa. 

- A munkafelületeket, falakat, gépeket, berendezéseket lemossa 
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- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági 

vizsgálatokon. 

- Munka közben viseli az előírt védőruhát. 

- Szigorúan betartja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka megkezdése 

előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles kezét tisztára 

mosni és fertőtleníteni. 

- Biztosítja a konyha helyiségeinek rendszeres takarítását, időszakos és nyári 

nagytakarítását. 

Egyéb feladatok 

- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott – 

leltározásában. 

- Szükség esetén raktárrendezést végez. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

- Felelős az átvett eszközökért. 

- Felelős a takarékos gazdálkodásért. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

A helyettesítés rendje 

A konyhán folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A 

dolgozók távolléte esetén a helyettesítésről az intézményvezető gondoskodik.  

 

Munkaköri leírások 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások 

tartalmazzák. A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 

szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit. A 

munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az intézményvezető. 

 

Függelmi kapcsolat 

Az élelmezésvezetőt a polgármester írásbeli egyetértése mellett a költségvetési szerv vezetője 

nevezi ki. Az élelmezésvezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban az egyéb 

munkáltatói jogokat az intézményvezető a polgármester egyetértésével gyakorolja. A konyhai 

dolgozók tekintetében a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony írásbeli szerződéssel jön 

létre, munkáltató jogokat (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás stb.) az élelmezésvezető 

írásbeli egyetértésével a költségvetési szerv intézményvezetője gyakorolja. 
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Az üzemelés alatt az alábbiakat kell betartani: 

- a főzőkonyha max. kapacitása: 200 adag (Fő út 47.) 

- évente két alkalommal megelőző jelleggel, illetve szükség szerint rovarrágcsálóirtást 

kell végezni, 

- a zárt szemét-, hulladékgyűjtést és annak rendszeres elszállítását meg kell szervezni, és 

rendszerese el is kell szállíttatni. 

- a dolgozók alkalmazásának feltételeit – munkaköri alkalmassági és személyi higiénés 

alkalmasság igazolása – biztosítani kell, 

- a működéshez a szakhatósági hozzájárulást, engedélyt a konyhán kell tartani és azt az 

ellenőrzés során fel kell tudni mutatni, 

- a tevékenység megszűnését vagy változását az illetékes népegészségügyi hatóságnál 

írásban be kell jelenteni. 

Mindezek betartásáért az élelmezésvezető a felelős. 

 

Gazdálkodás, pénzkezelés 

Az élelmezésvezető önálló gazdálkodásra nem jogosult. Az intézmény pénztárától vásárlási 

előleg felvételére jogosult az aktuális pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint, melyből 

kizárólag a konyha működéséhez kapcsolódó nyersanyagok készpénzfizetési számláit egyenlíti 

ki, illetve az óvodánál keletkezett kiadások számláit. A konyha közüzemi számláinak, valamint 

a nyersanyagok átutalási számláinak pénzügyi rendezését, egyéb feladatokat az önkormányzat 

hivatala látja el. Az élelmezésvezető a tárgyhó utolsó napjáig elszámol az önkormányzat felé 

az általa beszedett térítési díjakkal, a vendégétkeztetés díjával, valamint az ahhoz kapcsolódó 

pénzügyi bizonylatokkal is. 
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NYILATKOZAT 

 

A Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK szakalkalmazotti határozatképes ülésén készült 

jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő elfogadó határozat alapján 2022. év 

…………………… hó ….. napján az Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatát elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban 

hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

óvodapedagógus     óvodapedagógus 

 

 

 óvodapedagógus     kisgyermeknevelő 

 

 

kisgyermeknevelő     élelmezésvezető 

 

 

 

intézményvezető   

                  ph. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az SZMSZ hatályba lépése 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával ………………………………. napján lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 

 

Borsodszirák, 2022. ……………………………… 

            Gondosné Bányai Ágnes 

        intézményvezető 

 

 

Záradék 

A Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát Borsodszirák Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………….. számú határozatával jóváhagyta. 

 

Borsodszirák, ……………………………. 

 

     Tóth Attila   

    polgármester 

 


