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J e g y z ő k ö n y v  

 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete  

2016. december 15-i rendes nyílt üléséről készült  

 

Helye:  Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 

Báránd, Kossuth tér 1. 

 

Jelen vannak:   Dr. Kovács Miklós   (polgármester) 

Ulveczki Lajosné    (alpolgármester) 

Erdeiné Hákli Ildikó   (képviselő) 

Erdős Zsolt    (képviselő) 

Kiss Gyuláné    (képviselő) 

Majoros Csaba    (képviselő) 

 

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula    (jegyző) 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester: 

Üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy Erdeiné Hákli Ildikó képviselő később érkezik az 

ülésre. Megállapította, hogy a testület 5 fővel határozatképes.  

Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Kiss 

Gyuláné képviselő következik. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el.  

A szavazáson jelen volt 5 fő.  

A testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 

116/2016.(XII.15.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Kiss 

Gyuláné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Dr. Kiss Gyula jegyző 

  Kiss Gyuláné képviselő 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontokat. Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan egyéb javaslata. 

Erdős Zsolt képviselő: 

A kiküldött meghívóban szereplő 9. napirendi pont a Pro Urbe emlékérem odaítélésével 

kapcsolatos döntéshozatalt javasolta zárt ülésre áttenni, a rendelet szerint zárt ülésen kell ezt 

megtárgyalni. 

Dr. Kovács Miklós polgármester: 

Jogos képviselő úr észrevétele, a 9. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra. Javasolja még a 

12. napirendi pontot levenni, elmondta ez későbbi ülésen fog tárgyalásra kerülni, valamint 

szeretné így már 10. napirendi pontként felvenni szóbeli előterjesztésként az I. világháborús 

emléktáblával kapcsolatos pályázatról szóló döntést. Tekintettel arra hogy a közmunka 



 

programok beadási határideje a mai nappal lejár és képviselő testületi jóváhagyás kell a 

beadáshoz ezért javasolja 11. napirendi pontként felvételre. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Előterjesztette, hogy a különfélék napirendi ponton belül nyílt ülés keretében lesz négy 

előterjesztése; az ASP szerződés jóváhagyása, Tornateremmel kapcsolatosan ingóságok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adása, Kaba város településrendezési eszközeinek 

módosítását tartalmazó dokumentáció elfogadása és zárt ülés keretében is lesz előterjesztése, az 

Antenna Hungaria és DIGI kérelme. 

 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

Az ülés napirendjét a testület az alábbiak szerint fogadta el 5 igen szavazattal, nem és 

tartózkodás nélkül: 

 

117/2016.(XII.15.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen 

ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1. Közvilágítási elemek korszerűsítésével kapcsolatos 

döntéshozatal 

2. 2017. évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjak megállapítása 

3. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2017. 

évi munkatervének elfogadása 

4. Döntéshozatal belső ellenőrzési feladatokról 

5. Mezőőrséggel kapcsolatos döntéshozatal 

6. Bárándi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatának és házirendjének elfogadása 

7. Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

8. Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. beszámolójának 

elfogadása 

9. 2015. évre vonatkozó gyermekvédelmi beszámoló 

elfogadása 

10. I. világháborús emléktábla pályázat  

11. Járási Startmunka mintaprogramok 

12. Különfélék 

 

 

1. napirendi pont 

Közvilágítási elemek korszerűsítésével kapcsolatos döntéshozatal 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Szeretettel köszönti Mezei József és Balogh Barna urakat a Mezei-Vill Kft. képviseletében. 

Elmondta, hogy a közvilágításunk teljes korszerűsítésére és cseréjére, Led lámpák 

felszerelésére kaptunk egy ajánlatot. Fontos, hogy a korszerűsítés nem pályázati forrásból 

történne, hanem egy részletfizetési konstrukció, amit felvázolt nekünk a Mezei Úr. A jelenlegi 

közvilágításra fordított éves költségkeretünknek a terhére történne, amiről majd Mezei Úr 

részletesebben fog beszélni. Átadta a szót Mezei Józsefnek.  

Mezei József ügyvezető 

Tisztelettel köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy örült a meghívásnak így mindent 

konkrétabban meg tudnak beszélni. Berettyóújfaluban épített egy Led lámpa gyárat, a saját 

technológiájukra alakulva fejlesztettek ki egy termékcsaládot. Magyar termékké váltak ezek a 



 

lámpák. 12 településen már korszerűsítettek. Az elmúlt egy – két évben elég jól vizsgáztak ezek 

a lámpák, már a környező országokban is vannak felrakva. Ezekkel a lámpákkal 50 – 70 % -os 

megtakarítást tudunk elérni. Mivel Bárándon kb. 150 oszlopra nem került fel lámpatest így 

hiányosak az adatok szabványosnak nem lehet mondani. A tervek szerint, szabványos, a 

törvényben előírt világítás lesz kialakítva. Úgy gondolja, hogy korszerűsítést csak akkor 

hajtsunk végre, ha tudunk rá pénzt szerezni. Tudjuk azt, hogy az önkormányzatoknak nincs 

pénze, de mivel megtakarítást is lehet elérni így a jelenlegi kifizetésekre apellálva azt a rést ami 

a megtakarításból adódik fel lehet használni a kivitelezés finanszírozásának értékére. 12 -15 

éves futamidővel lehet számolni, a megtakarítást nem lépik túl, maximum csak minimálisan 

észrevehetően. Javasolja, hogy a meglévő 512 lámpatest helyett 666 db legyen feltéve és így 

minden oszlopon lesz világítás. Karbantartásra és üzemeltetésre vállalják a futamidőt és a teljes 

futamidőre garanciát is vállalnak. Ha kivitelezés tárgyában elvi döntés születik, a következő 

lépés az, hogy a közbeszerzést el kell végezni. Aztán a szerződéskötést követően, a 

kivitelezőnek el kell végeznie a tervezést. 

Az önkormányzatnál merülne föl a közbeszerzés költsége. A végrehajtás: a konkrét beruházás 

3- 6 hónapon belül tudna elkészülni. Ha kész az engedélyes terv, kell egy terület átadás átvétel 

és oda kell egy felelős műszaki vezető. A jelenlegi közvilágítás éves költsége 6 millió 100 ezer 

forint körül van. Az új lámpák éves felhasználási díja 3 millió 700 ezer forint lenne és az éves 

karbantartás 666 ezer Ft tehát 1000 ft / év / lámpatest. Az infláció mértékét minden évben hozzá 

kell adni ehhez, de csak a karbantartásnál.  

A fizetnivaló, ami magára a lámpatestekre és a kivitelezésre vonatkozik. Itt most közel 290 ezer 

Ft/hó van kiszámolva. Ez azt jelenti, hogy a közösen meghatározott időszak végéig fix összegű 

bérleti díjat kell fizetni, ami konstans nem változik. Ugyanannyi energiadíjjal kell számolni, de 

ha a futamidő letelik, akkor sokkal kevesebbet kell fizetni majd, mint most, teljes körű lesz a 

világítás. A pozitív hozadékot azonban addig is tudják a település lakosai élvezni, és mindenki 

előtt lesz villany, korszerűbb lesz. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Röviden összefoglalva az éves energiadíj csökkentésével tudnánk a beruházásnak a 

finanszírozását előteremteni. 50 – 70 % megtakarítást eredményezhetnének ezek a Led lámpák, 

amiknek a költségcsökkenésével a beruházás megvalósítható lenne. Nekünk egy éves 

költségkeret terhéig van felelősségünk az adott évben. Ezt az egészet hosszútávra, azonban 

terveztetni kell. Lehet szerencsésebb lenne, nem magának a kivitelezésnek a részévé tenni a 

kiviteli terveket, hanem még előtte az engedélyes terveket elkészíttetni és látni a teljes 

konstrukciót. Megkérdezte, hogy a lámpák élettartama mennyi idő, mert nem lenne szerencsés 

egy 15 éves futamidő letelte után, ha újabb teljes korszerűsítést kellene végrehajtani. A 

garanciát jó lenne, ha a teljes 15 évre vállalná a Mezei-Vill. 

A korábbi korszerűsítés viszonylatában, még az Eon-nál a mai napig problémát jelent a 

lámpatestek a tulajdonjoga. Jelen beruházás végeredményeként az önkormányzathoz kerülne-e 

az új lámpatestek tulajdonjoga, vagy a Mezei-Villnél maradna -e? Jelenleg az Eon igényt tart a 

lámpatestekre, ugyanis anno olyan szerződést kötött az önkormányzat ami nem tisztázta a 

tulajdonviszonyokat. Igényt is nyújtott be az Eon, hogy bérleti díjat fizessünk érte. Elhangzott, 

hogy közbeszerzés köteles tevékenységről van szó, kérdéses az hogy a közbeszerzésnek ilyen 

típusú megoldása lehetséges-e. megnézte a Tiszacsege, Kaba, Egyek közbeszerzéseket és 

szerződéseket és ezen még gondolkodna, mert magával a részletfizetéssel a kbt szerint nincs 

gond. A közbeszerzéseknek, amiket látott, vannak olyan elemei amik nem fedik egymást. Ha 

képviselő testület úgy határoz, hogy ez a konstrukció megvalósul akkor mindenképpen 

egyeztetni szükséges. A megvalósuló fejlesztés 15 éves elkötelezettséget jelent 

feladatfinanszírozás terhére. A feladatfinanszírozást a közvilágításra minden adott évben egy 

bizonyos érték alapján kapjuk meg. Mi van akkor, ha a költség a felére csökken és a következő 

évben azt tudjuk feltüntetni, a feladatfinanszírozást nem érintheti-e ez hátrányosan. Nem 



 

esünk-e abba a hibába hogy 2 év elteltével a feladatfinanszírozás is le fog csökkeni a tényleges 

közvilágítás költségeinek fedezetére és marad a 3,5 millió forintnyi előteremtendő forrás, amit 

nem fog az állam finanszírozni. 

Mezei József ügyvezető 

15 év alatt változhat sok minden, ezt nem tudhatjuk. A jelenlegi állapotot viszont igen. Utca 

hossz alapján határozzák meg a normatívát. Ez alapján Báránd költségvetésével, amit 

megkapott, véleménye szerint bele fog férni. Úgy gondolja olyan drasztikusan ez nem fog 

változni, hogy ne lehessen kezelni a bérleti díjat. Az hogy a lámpák az Eon tulajdona-e és hogy 

bérleti díjat is kérnének ez jogtalan. Ha ők megkapják ezt a korszerűsítést, akkor az Eonnal 

mindent rendeznek. A fejlesztés tekintetében: A bérleti időszak lejártával az önkormányzat 

tulajdonába kerülnek a lámpák. A lámpa alumínium lámpatestből áll, aminek végtelen az 

élettartama. A javítást is úgy fogják végezni, hogy ha például egy-két év után valamelyik lámpa 

elvilágít, azt garanciálisan javítják. A legjobb elektronikával foglalkoznak, élettartama 178.000 

üzemóra, egy évben 3960 óra van amit közvilágításra fordítanak. A lednek a sajátossága, ahogy 

öregszik annál jobban világít. 

Balogh Barna: 

A feladatfinanszírozásos rendszerben két fajta megközelítés van, az egyik ami jelen pillanatban 

is van az utca hossz alapján, a másik a vezeték hossz alapján számolják a finanszírozás 

összegét. Itt a Tiszántúlon 2002 – 2003-ban történt meg a közvilágítás korszerűsítése a 

lámpatestek élettartama a végéhez közeledik. A tervezéssel kapcsolatban elmondja, hogy jelen 

pillanatban a Sistrade Kft-vel szerződve a Mezei-vill Kft üzemelteti a hálózatot a legtöbb 

információval a lámpákról a Mezei-vill Kft rendelkezik. A tervezésben is a Mezei-vill Kft tudja 

a legtöbb tanácsot adni, hogy hogyan érdemes ezt megtervezni. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Valóban ezeknek a lámpáknak az élettartama előbb utóbb ki fog futni. 150 plusz lámpa 

felhelyezése komoly minőségi javulást eredményezhet. Mindenképpen úgy kerülnek 

megtervezésre, hogy az átfedések meglegyenek, és ne kerüljenek vak foltok kialakításra. Az 

energia díjak vonatkozásában be lett tervezve egy 46,5 forintnyi egység. Ez mi alapján került 

meghatározásra, mert a mi közvilágítási díjunk jelen pillanatban tizenegy forint körül van. 

Balogh Barna: 

Az adók nélkül, ebben minden benne van. 

Mezei József ügyvezető 

A lámpák egyrészébe speciáliselektronikát is bele tudnak rakni. Az éves energia díj még 10 % 

-kal csökkenhet. Az összköltség 39 millió forint körüli, de ez módosulhat. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Ha előre nem terveztetünk és a tervezés folyamán fog kiderülni a végleges összeg, akkor a 

közbeszerzésnek a becsült értéke lényegesen ne változzon, mert a Képviselő-testület megad rá 

egy becsült értéket és ha azt túllépjük akkor fedezethiányra tekintettel akár el is utasíthatja. 

Mezei József ügyvezető 

A futamidő alatt a bérleti díjba minden beépítésre kerül. A 150 plusz lámpakar díja is benne van 

a körülbelül 36 millió forintban. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

53 millió 15 év alatt és erre is szerződnénk le. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

A kérdést úgy kell feltenni ha létrejön ez az ügylet, a havi bérleti díjat el tudják-e könyvelni a 

közvilágítás terhére. El kell különülnie, jelenleg nem a közvilágítási normatíva terhére 

vállalunk kötelezettséget, hanem kötünk egy szerződést, aminek a végén a tulajdonunkba 

fognak átszállni a beruházás fizikai elemei? A kötelezettségünk megmarad akkor is, ha azt 

éppen nem a közvilágítási normatívából megspórolt összeg terhére tudjuk kifizetni. Látni kell, 

azt, hogy ha 15 év a futamidő, akkor 15 év kötelezettségvállalásról van szó, amit ha nem a 



 

közvilágítás terhére tudunk elkönyvelni, akkor is fizetni kell. Jelenleg a bérleti díjat a normatíva 

terhére tudjuk kifizetni. 

Erdős Zsolt képviselő 

Ez mennyire terhelné meg a költségvetést? 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

A jelenlegi konstrukció szerint éves szinten és a költségvetési törvény szerint jelenleg 

semmivel. Ugyanazt a költséget kell közvilágításra elkülönítenünk minden évben, mint 

amennyi feladatfinanszírozást kapunk rá. Plusz költséget nem generál, esetleg minimális 

szinten. Amennyi megtakarítás keletkezik a Led lámpák kialakításából annak a 

megtakarításnak a terhére lesz a kivitelezés megvalósítható. 

Erdős Zsolt képviselő 

Fedezi a bérleti díjat. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Így van. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

A villanyszámla máshogyan nem fog csökkeni, ha megcsináljuk a korszerűsítést, akkor igen a 

15 év leteltével, javulhat a finanszírozási helyzet. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Az E.on-nal volt sok probléma az üzemeltetés tekintetében, ezért már a Sistrade Kft-nél, illetve 

Mezei Vill Kft. –nél vagyunk. Akár áramszolgáltatásban is gondolkodhatnánk, de beszélték a 

Mezi úrral, hogy nincs értelme, mert ezekkel a lámpákkal olyan mértékben fog csökkeni az 

energiadíj. hogy nagy energiadíj eltérések már nem lesznek. 

Mezei József ügyvezető 

Nagyrábén, Tiszacsegén, Kabán és Balmazújvárosban már meg lehet nézni a korszerűsített 

lámpákat. 

Balogh Barna 

Elmondta, hogy minimális a meghibásodása a lámpatesteknek. a tapasztalatok alapján évente 

3-4 meghibásodás van. 

 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő a napirend tárgyalása közben megérkezett az ülésre. 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Törvényszerű, hogy korszerűsíteni kell, mert az a lakosság részéről is elvárás lesz és a jelenlegi 

a lámpáknak az élettartama lassan lejár és ez egyre több problémát fog generálni. A konstrukció 

közbeszerzési hátterét még átnézné, de teljes mértékben támogatandónak tartja, főleg úgy hogy 

ez nem fog nekünk plusz költséget generálni. Az, hogy saját erőből finanszírozzunk egy ilyet az 

nagyon nagy szó még ha 15 év elkötelezettséget jelent is. 

Majoros Csaba képviselő 

Nagyon jó dolgok hangzottak el, pozitív hogy minden oszlopra kerül lámpa. A korszerűsítésnek 

nem lehet az útjába állni támogatható és vállalható konstrukciónak érzi ezt. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Ha jóváhagyja a testület, elkezdik az előkészületeket, megtörténik a közbeszerzés, mennyi idő 

alatt lehet ezt a beruházást megvalósítani mikorra lenne datálható a teljes település 

korszerűsítése. 

Mezei József ügyvezető 

10 nap a fizikai kivitelezés. Mindent összevéve egy 6 – 7 hónap. Sok az átfutási idő. 

Balogh Barna 

A lakosságot a legkevésbé zavarnák a kivitelezés során. 

Mezei József ügyvezető 

Kiegészítésként elmondja, hogy a karbantartás 1000 ft/db/év. 



 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Összehasonlítás képen egészen tavalyig ezért 2500 forintot körüli összeget fizettek. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Megkérdezte, hogy jelent-e valamilyen hátráltató tényezőt, hogy vitában állunk az E.onnal. Ha 

az E.on tulajdonában van a lámpatest ezért mennyit kell várnunk? 

Mezei József ügyvezető 

Ha a testület hoz egy határozatot, hogy korszerűsít onnantól kezdve a korszerűsítőnek a feladata 

ennek az eljárása. A törvényben benne van és ezt ők nagyon jól tudják, hogy ezért a lámpáért 

nem kérhetnek külön pénzt, bérleti díjat pedig abszolút nem. 

Balogh Barna 

A 2003–as villamos energia törvényben van benne, hogy az aktuális engedélyes elosztónak 

tűrési kötelezettséget ír elő közvilágítási korszerűsítés esetén. Annyi kitétel van, ha az E.on 

igényli ezeket a lámpatesteket akkor a kivitelező leszállítja az E.on által kijelölt raktárba. 

Mezei József ügyvezető 

Az önkormányzatnak két dolga van a közbeszerzés és a műszaki ellenőr. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. A kiküldött határozati javaslatból 

javasolja kihúzásra a következő részt: „Megbízza a kivitelezési munkák kiválasztásához 

szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával a ........ –t (cím: .......................) az általa 

adott ajánlat szerinti ..... Ft összegben. Biztosítja a közbeszerzési eljárás díjának fedezetét 

a 2017. évi költségvetés terhére”  

Az elvi hozzájárulást a képviselő testület megadja, az előkészületeket elkezdi, a szükséges 

közbeszerzési dokumentációt előkészíti. Annak jóváhagyása úgyis a képviselő testület 

kompetenciájába tartozik majd. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Szavazást rendelt el. 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

118/2016.(XII.15.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi 

hozzájárulását adja a település közvilágításának korszerűsítéséhez és az 

ehhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez. 

Ennek érdekében felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt arra, hogy 

megkezdjék a beruházás előkészítését, a jogi keretek megvizsgálása, a 

piacon jelenlévő lehetőségek feltárása és a konkrét tervezet kidolgozása 

érdekében. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére, a beruházás előkészítésére, döntéshozatalra történő 

előterjesztésére. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester 

  Dr. Kiss Gyula Jegyző 

Határidő:  Folyamatosan 

 

 

 

 



 

2. napirendi pont 

2017. évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjak megállapítása 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy minden év végén kötelező elfogadni a jövő 

évi bérleti, szolgáltatási és térítési díjakat. Javasolja idén is az infláció mértékével a díjemelést. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Egy határozatot és egy rendeletet kell elfogadni. 

Erdős Zsolt képviselő 

Mennyire jellemző, hogy a szolgáltatásokat igénybe veszik és tudnak-e erről a lakosok. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Tudnak róla a lakosok, de nem jellemző, hogy igénybe veszik. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő  

Javasolta, hogy kerüljön szétválasztásra a konyha és az ebédlő díja. Volt hogy külön csak az 

ebédlőt bérelte ki valaki például egy osztálytalálkozó alkalmával. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Javasolta, hogy konyha bérlet helyett konyhai dolgozó / fő / óra díjat állapítsanak meg és ezt 

vissza kell forgatni túlóra bérbe. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

A sofőr óra díja 1300 ft / óra a konyhai dolgozó díja is ennyi, mivel ő is a munkatörvénykönyve 

szerint kerül foglalkoztatásra. A konyha+ebédlő módosul ebédlőre aminek a bérleti díja 10 ezer 

Ft. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el.  

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

119/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó bérleti és 

szolgáltatási díjakat a mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester 

  Dr. Kiss Gyula Jegyző 

Határidő:  Folyamatosan 

 

Melléklet: 

Megnevezés 2017.évi alap (forint) 

1. Üdülési díj  

-önk. dolg. 978 

-14 éven al. 557 

- e.felnőtt 1.441 

- e.14 éven a. 557 

- csop.gy.üd. 978 

2.Ebédlő 10.00 

3. Műv.Ház  

- term bérl. 7.260 

-zárt rend. 22.062 

-sörp,ülőke 513 

-székszok. 308 



 

-tányérok 513 

-más.CD-re 308 

-fax, 308 

-spirálozás 308 

-laminálás 104 

-gépelés 204 

-fénym A/4 13 

-fénym. A/3 25 

-nyomt. 45 

nyomt.színes 104 

Flabelos  10p 326 

2 hetes 10 p 2.423 

2 hetes 20 p 4.520 

havi 10 p 4.036 

havi 20 p 4.846 

4.E.bérl.díjak  

-Karalyos J. 6.235 

-Vigh. 42.125 

5.Lakbérek  

-dr.Móri A 22.975 

6. Garázsdíj 4.646 

7.Fax 390 

8.Rekort.p  

  - csapat 3.562 

  -egyéni 1.776 

  

 

Étkezési térítési díjak: 

 

Ellátottak  Étkezés  

 Nyersag..  

2017 

 Rezsi 2017  Tér.díj. 

ÁFA nélkül 

Ovoda:  

tízórai  

rendeletben rendeletben rendeletben 
rendeletben rendeletben rendeletben 

ebéd  rendeletben rendeletben rendeletben 

uzsonna  rendeletben rendeletben rendeletben 

Összesen:    rendeletben rendeletben rendeletben 

Iskola 

alsó tag.  

tízórai  rendeletben rendeletben rendeletben 

ebéd  rendeletben rendeletben rendeletben 

uzsonna  rendeletben rendeletben rendeletben 

Összesen:    rendeletben rendeletben rendeletben 

Iskola 

felső tag.  

tízórai  rendeletben rendeletben rendeletben 

 ebéd 
rendeletben rendeletben rendeletben 

uzsonna  rendeletben rendeletben rendeletben 

Összesen:    rendeletben rendeletben rendeletben 

Felnőtt 

étkezés  

tízórai  107 64 171 

ebéd  368 221 589 



 

uzsonna  71 43 114 

Összesen:    546 328 874 

Felnőtt 

int.dolg  ebéd  
368 221 589 

Szoc.étk ebéd  323 194 517 

Bölcsőde  4 x étk. 325 - 325 

 

Szolgáltatás 2017.évi alap 

fűkaszálás 12 Ft/m
2
 

Fűkasz. nehéz terep 20 Ft/m
2
 

Szállítás traktor 6.054 Ft/üzemóra 

100 km alatt 126 Ft/km 

100 km fel. 111 Ft/km 

Sofőr óradíj 1.312 Ft/óra 

Térkövezés 1.312 Ft/óra 

Konyhai dolgozó óradíja 1.312 Ft/óra 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el.  

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: 

 

18/2016.(XII.15.) rendelet: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016.(XII.15.) számú önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított 

étkeztetésért (továbbiakban: gyermekétkeztetés) térítési díjat kell fizetni. 

2. § 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege, melyet az intézményekre bontva egységesen az 1. melléklet 

tartalmaz csoportonkénti megoszlásban. 

 

 



 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet hatálybalépésével azonos időben hatályát veszti Báránd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

10/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelete. 

(3) A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik. 

Báránd, 2016. december 15. 

Dr. Kovács Miklós       Dr. Kiss Gyula 

polgármester        jegyző 

 

Jelen rendeletet kihirdetem:  

         

Dr. Kiss Gyula 

jegyző 

1. melléklet 

 

Ellátottak  Étkezés  

 Nyersag..  

2017 

 Rezsi 2017  Tér.díj. 

ÁFA nélkül 

Ovoda:  

tízórai  

   67  67 

ebéd  167  167 

uzsonna  67  67 

Összesen:    301  301 

Iskola 

alsó tag.  

tízórai  84  84 

ebéd  188  188 

uzsonna  76  76 

Összesen:    348  348 

Iskola 

felső tag.  

tízórai  96  96 

 ebéd 
279  279 

uzsonna  76  76 

Összesen:    451  451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg3ed6dr9eo2dt9ee0em5cj4bx1cc4ca7by6bx5cc0b
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg3ed6dr9eo2dt9ee0em5cj4bx1cc4ca7by6bx5cc0b
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg3ed6dr9eo2dt9ee0em5cj4bx1cc4ca7by6bx5cc0b


 

3. napirendi pont 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2017. évi munkatervének 

elfogadása 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Erdős Zsolt képviselő 

Megkérdezte, hogy a beszámolók egy része nem decemberre volt tervezve a tavalyi munkaterv 

alapján. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

A nyáron elcsúsztak ezek a beszámolók, úgy döntöttek, hogy ezen az ülésen az idő szűke miatt 

nem lesz, hanem majd márciusban lesznek bepótolva úgy, hogy egyúttal a 2016 -os évről is 

beszámolnak a meghívottak. Ő javasolná, hogy egy ülést kellene kijelölni, ahol csak a 

beszámolók lesznek, így nem csúszik szét majd időben és egységesen tervezhető lesz a 

beszámolási időszak. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Szavazást rendelt el. 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

120/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre 

vonatkozó éves munkatervét a mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

 

Melléklet: 

Báránd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2017. évi munkaterve 

Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Báránd Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete évente legalább hat ülést tart. 

A munkaterv szerinti testületi – ülések minden hónap harmadik hetében, csütörtökön 

9:00 órától kerülnek megtartásra. 

Az ülések helye: a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanács terme. (4161 Báránd, 

Kossuth tér 1.) 

A képviselő –testület július hónapban ülést nem tart. 

Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol 

a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről. 

A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

 



 

2017. 

JANUÁR 

1) 2017. évi költségvetés előkészítő tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2) Helyi adópolitika áttekintése  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

3) Helyi adók mértékének megállapítása  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

FEBRUÁR 

1) 2017. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás 

Előterjesztő: Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

2) Tájékoztató a 2016. évi közfoglalkoztatási tapasztalatokról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

MÁRCIUS 

1) Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Püspökladányi Városüzemeltető Kft.  

2) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 

3) Pályázati lehetőségek áttekintése 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

ÁPRILIS 

1) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadás 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2) Beszámoló a 2016. évi ellenőrzési 

tapasztalatokról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Belső ellenőr 

3) Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 

MÁJUS 

1) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 2016. év értékelése 



 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: körzeti megbízott 

2) Beszámoló a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Bárándi Polgárőrség képviselője 

3) Beszámoló: 

a. a TÁMASZ 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 

b. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 

c. Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

JÚNIUS 

1) Beszámoló az Óvoda 2016. évi működéséről  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Meghívott: Bárándi Napsugár Óvoda vezetője 

2) Háziorvosi beszámolók a település egészségügyi helyzetéről  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző  

Meghívott: Az egyes körzetek háziorvosai és a fogorvos 

AUGUSZTUS 

4) Tájékoztató az Önkormányzatot, illetve intézményeit érintő 

jogszabályváltozásokról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

5) Polgármesteri beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

SZEPTEMBER 

1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése I. félévi 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

Meghívott: könyvvizsgáló 



 

6) Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal második negyedéves 

költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

OKTÓBER 

1) Belső ellenőrzési feladatok meghatározása 2018. évre  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

NOVEMBER 

1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

Meghívott: könyvvizsgáló 

2) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése III. negyedéves 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

Meghívott: könyvvizsgáló 

3) Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal harmadik negyedéves 

költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

DECEMBER 

1) 2018. évi bérleti, használati díjak meghatározása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

2) 2018. évi munkaterv előkészítése  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

3) 2018. évi közszolgáltatási díjak meghatározása  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. napirendi pont 

Döntéshozatal belső ellenőrzési feladatokról 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Minden évben kötelező belső ellenőrzést elrendelni. 2017 - ben az óvoda, iskola szociális 

feladatellátás területén az élelmezés vizsgálata a 2016. évi adatok alapján és a vagyoni 

eszközök nyilvántartásának ellenőrzését javasolják. 

Erdős Zsolt képviselő 

Megkérdezte, hogy ki fogja ezt végezni. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Gyapjas István belső ellenőr. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Korábban Gy. Szűcs Erzsébet volt de ő nyugdíjba ment. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást 

rendelt el. 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

121/2016.(XII.15.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervet a következőkben részletezett 

feladatokkal elfogadja: 

1. Élelmezési tevékenység – óvoda, iskola szociális feladatellátás 

területe – vizsgálata 2016. évi adatok alapján; 

2. Vagyoni eszközök nyilvántartásának ellenőrzése 

Felelős:  Dr. Kiss Gyula Jegyző 

Határidő:  Folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. napirendi pont 

Mezőőrséggel kapcsolatos döntéshozatal 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy minden évben hoztak egy döntést arról, 

hogy meghosszabbítják a mezőőr szerződését. Eddig mindig pozitív visszajelzések érkeztek a 

gazdák részéről, a munkája elismeréseként is javasolja, hogy határozatlan időre módosítsák a 

szerződését.  

Kiss Gyuláné képviselő 

Mint gazdának jó tapasztalata van a mezőőrrel, támogatja! 

Erdős Zsolt képviselő 

Volt szó még egy mezőőr foglalkoztatásáról is régebben 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Igen, de a gazdák nem támogatták. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el.  

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

122/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

2013. évben létrehozott mezőőrséget a továbbiakban is működteti. 

Támogatja Papp Roland jelenlegi mezőőr határozatlan időre történő 

kinevezését. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Elmondta, hogy a mezőőri járulék mértéke 700 ft /év -re van meghatározva már negyedik éve, 

ennek módosítását nem látja indokoltnak.  

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el.  

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19/2016.(XII.15.) rendelet: 

 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról szóló 1/2013.(I.29.) KT számú rendelet módosításáról 

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. 

pontja alapján kapott felhatalmazás, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ és 19.§-ban 

foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja 

1.§ 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 1/2013. 

(I.29.) KT számú rendeletének 4.§ (3) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul: 

„(3) A mezőőri járulék mértéke 2013-ben hektáronként 700 Ft/év. 

A mezőőri járulék mértéke 2014-ben hektáronként 700 Ft/év. 

A mezőőri járulék mértéke 2015-ben hektáronként 700 Ft/év 

A mezőőri járulék mértéke 2016-ben hektáronként 700 Ft/év 

A mezőőri járulék mértéke 2017-ben hektáronként 700 Ft/év” 

2.§ 

Ez a rendelet 2017. január 2. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti. A rendelet kihirdetésétől a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

Báránd, 2016. december 15. 

 

Dr. Kovács Miklós       Dr. Kiss Gyula 

polgármester        jegyző 

 

Jelen rendeletet kihirdetem:        

Dr. Kiss Gyula 

jegyző 

6. napirendi pont 

Bárándi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének 

elfogadása 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

2017. január 01-től a saját konyhás feladatellátás esetében nem megfelelő, ha az önkormányzat 

„szakfeladaton” biztosítja a feladatellátást, ezért be kellett egy intézménybe integrálni, ami a 

Napsugár Óvoda lett. AZ Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani kell. A 

házirend is kidolgozásra került. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester 

Az óvoda nyitva tartása reggel 7 -től van, azok akik kint dolgoznak a Róna utcán nem érnek ki 

csak negyed 8-ra. Velük mi legyen elnézhetik-e nekik? 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Úgy tudja, hogy háromnegyed 7 -től már fogadják a gyerekeket így nincs gond. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el. 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

123/2016.(XII.15.) KT határozat: 



 

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

Bárándi Napsugár Óvoda 

4161 Báránd; Kossuth tér 6. 

 

 

Intézmény OM azonosítója: 

202669 

Intézményvezető: 

………………………………………………. 

 

 

 

 

Legitimációs eljárás 

 

Elfogadta: 
Nevelőtestület nevében: 

 

 

……………………………………………… 

 

Alkalmazotti közösség képviselőjének 

aláírása: 

 

 

……………………………………………….. 

Véleménynyilvánítók: 
 

 

Szülői szervezet elnökének aláírása: 

 

………………………………………………. 

 

 

Egyetértést kinyilvánító: 

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

fenntartó 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

 

 

Iktatószám: 

 

 

 

 

 



 

Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza: 

Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttér, hatálya 

I. Általános rendelkezések 

II. A működés rendje. A gyermekek, alkalmazottak, vezetők intézményben való tartózkodás 

rendje. Az épület és helyiségek használati rendje. 

III. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. 

IV. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem álnak jogviszonyba az óvodával. 

V. Az óvodavezetés szerkezete: a vezetők közötti feladatmegosztás és az egységek közötti 

kapcsolattartás rendje, formája. Kiadmányozás és képviselet szabályai. 

VI. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendje. 

VII. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat formája és rendje. 

VIII. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolásra vonatkozó rendelkezések 

IX. A külső kapcsolatok rendszere, formái és módja. 

X. Ünnepek és megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

XI. Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétel a 

pedagógusok munkájának segítésében 

XII. Rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátás rendje 

XIII. Intézményi védő-óvó előírások 

XIV. Rendkívüli esemény, esetén szükséges teendők. 

XV. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

XVI. Tájékoztatás a Pedagógiai Programról, SZMSZ-ről, Házirendről 

XVII. Lobogózás szabályai 

XVIII. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

XIX. A munkaközi szünet igénybevételének szabályai 

XX. Az intézményvezető feladat-és hatásköréből leadott feladatot-és hatásköröket, munkaköri 

leírás mintát 

Záró-rendelkezések 

Legitimációs záradék 

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele (szülői közösség) 

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele (fenntartó) 

SZMSZ elfogadása 

Jegyzőkönyv 



 

Mellékletek 

 

Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttér, hatálya 

1. 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, gyermekek és pedagógusok 

közötti kapcsolat erősítése. 

2. A Bárándi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok és 

rendeletek alapján készült: 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 326/2016.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

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

végrehajtásáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtási 

rendelete 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1995. évi LXVI. törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

 Vezetői utasítások 1995. évi LXVI. törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről 

 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 

3. A szabályzat hatálya: 



 

A szabályzat időbeli hatálya kiterjed: 

A 9/2016. (12.12.) határozat számon elfogadott és jóváhagyott SZMSZ az óvoda vezetőjének 

jóváhagyásával (…......) határozat számon a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre 

szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2013. 03. 30-án elfogadott 37/2013 iktatószámú és 

hatályba lépett SZMSZ. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve a jogszabályi változásnak megfelelően. 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület. 

Kihirdetés napja:  

A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

 Az óvodába járó gyermekek közösségére 

 A gyermekek szüleire, törvényes képviselőire 

 A nevelőtestületre 

 Az intézmény vezetőjére, a vezető- helyettesre 

 A nevelőmunkát segítőkre 

 Egyéb munkakörben dolgozókra 

 A konyha szolgáltatásait igénybe vevőkre 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyekre 

A szabályzat területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda és a konyha területére. 

 Az intézmény által szervezett – pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

–intézményen kívüli programokra. 

 

1. Általános rendelkezések 

Törzskönyvi azonosító szám: 816421 

2. Költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1. A költségvetési szerv 

1. megnevezése: Bárándi Napsugár Óvoda 

2. A költségvetési szerv 

3. 2. 1. székhelye: 4161 Báránd; Kossuth tér 6. sz. 

4. Költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezés: Báránd Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4161 Báránd Kossuth tér 1. 



 

2. 3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése Székhelye 

 

1 Kabai Óvoda 4183 Kaba; Batthyány u. 8. 

 

 

3. Költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Báránd Községi Önkormányzat képviselő- testülete 

3.1.2. székhelye: Báránd Kossuth tér 1. 

4. Költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§1. a.) pontja szerinti óvodai nevelés. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

 

1 851020 óvodai nevelés 

 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában 

foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. A mozgásszervi, érzékszervi 

(hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékossággal küzdő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai közül egyedileg nevesítve: 

 A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai; 

 A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai; 

 Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai; 

 Beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai; 



 

Az óvodai nemzetiségi, etnikai nevelési feladatok ellátása. 

 

Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 

ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési 

feladatainak ellátása. 

 

Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított 

étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

 

A nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő 

bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

 

Közétkeztetést biztosító konyha üzemeltetése: ellátást biztosít a településen a bölcsődés 

korúak, óvodások, általános iskolások, az intézményi alkalmazottak valamint a vendégétkezők 

számára 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai, nevelés ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében  

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

9 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

Aláírási joggal rendelkező személy: Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a 

vezetőnek van. (Oláhné Csegedi Erika intézményvezető) 

Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető – helyettes írja alá 

(Kerékgyártó Attiláné intézményvezető-helyettes) 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők lenyomata és felirata: 

 



 

Hosszú bélyegző Körbélyegző 1. Körbélyegző 2. 

 

 

 

 

  

 

Az intézményi hosszú bélyegző használatára jogosult: 

 Az intézményvezető 

 Az intézményvezető- helyettes 

Az intézményi körbélyegző 1. használatára jogosult: 

 Az intézményvezető 

 A vezető tartós távolléte esetén (táppénz, szabadság) körbélyegző használatára jogosult 

az intézményvezető helyettes. 

Az intézményi körbélyegző 2. használatára jogosult: 

 Az élelmezésvezető  

Az intézmény képviselője: a törvényesen megbízott intézményvezető. 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Munkáját 

a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak 

szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és 

időtartamra történik, visszavonásig érvényes. Feladatait a vezető helyettes közreműködésével 

látja el. Munkaköri leírását a fenntartó készíti el. 

A képviseleti jogkörét akadályoztatása esetén: az intézményvezető- helyettese, a vezető és 

helyettese akadályoztatása esetén a munkaközösség vezetője gyakorolja. 

 

II. A működés rendje. A gyermekek, alkalmazottak, vezetők intézményben való 

tartózkodás rendje. Az épület és helyiségek használati rendje. 

A működés rendje (az intézmény működésének általános szabályai, munkarendje)  

A törvényes működést az alábbi – hatályos jogszabályokkal összhangba álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI: Az intézmény stratégiai és 

operatív dokumentumai, az intézmény működését befolyásoló mérési, demográfiai, 

munkaerő-piaci és más külső mutatók azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése 



 

alapján készülnek. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumok elkészítése, módosítása, 

ellenőrzése során a feltárt információk felhasználásával intézkedési terv készül. 

Alapító Okirat 

Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba 

vételét, jogszerű működését. 

Pedagógiai Program: „Értékközvetítő Pedagógiai Program” 

A program meghatározza az óvoda tartalmi működését, tartalmazza a feladatellátás szakmai 

alapjait: 

 a nevelés- oktatás célját, konkrét feladatait 

 az óvoda kapcsolatrendszerét 

 a belső ellenőrzés rendjét 

A nevelési év munkaterve: 

Az intézmény hivatalos feladatsora, mely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges tevékenységeket tartalmazza. A munkafolyamatok, időre beosztott cselekvési 

tervek, feladatok, felelős személyek megjelölésével történik. Ez segíti az intézmény 

munkatársait időben felkészíteni az aktuális nevelési év feladataira. Az éves munkaterv 

elkészítésének fő szempontja, hogy összhangban legyen a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösség terveivel. A munkaterv alapján az intézményben belső ellenőrzést végzünk. Az 

ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mi, milyen céllal, milyen szempont alapján, milyen 

gyakorisággal ellenőriz. 

A terv elfogadásának határideje: minden év szeptember 15. 

Az intézmény éves terveinek gyakorlati megvalósítása mindig a pedagógusok és a Szülői 

Szervezet bevonásával történik. 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Intézményvezetői pályázat: 

Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat, a pályázattal kapcsolatosan – a törvény 

által a véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény, a vélemény kialakításával 

kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet az óvoda honlapján, 

vagy a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

Továbbképzési program: A vezető a továbbképzés megtervezését, megszervezését, a 

pedagógiai program figyelembe vételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot 

készít. A továbbképzési program négy részből áll: Szakvizsgára vonatkozó alapprogram, 

továbbképzésre szóló alapprogram, finanszírozási alapprogram. helyettesítési alapprogram. 



 

A program végrehajtására egy nevelési évre szóló beiskolázási tervet készít, melyet minden év 

március 15-ig kell elkészíteni a szakmai munkaközösség közreműködésével. 

Közalkalmazotti megállapodás: 

Kétoldalú megállapodás, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szerződő felek írnak 

alá. 

A szervezet felépítése: 

Intézményen belül megtalálható: 

 alá – és fölérendeltség 

 azonos szinten belül mellérendeltség 

1.sz. ábra 
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Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: 

vezető, illetve vezetőhöz tartozó beosztottak. 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

Az intézmény szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi 

az egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 

A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó 

előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

1. Nyitva tartás 

1.1. Az óvoda nyitva tartása: Az óvoda egész éven át folyamatos, hétfőtől péntekig 5 napos 

munkarenddel üzemel. 

Reggel 7
00

 órától délután 17
00

-ig tart. 

A nyitva tartási idő: 

10 óra 

Az ügyeletet reggel 7
00

-tól 7
30

-ig, délután 16
30

-tól 17
00

 óráig biztosítjuk. Az óvodát reggel a 

munkarend szerinti 6
30

 érkező dajka néni nyitja. 

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

Télen a fenntartó rendelkezése szerint van zárva az óvoda. Az utóbbi évek gyakorlata alapján 

párhuzamosan van zárva az óvoda az iskolai téli szünettel. Az óvodai nevelésmentes 

munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladja meg. A nevelés nélküli 

munkanapok mértékét, időpontját és felhasználását az adott év munkaterv tartalmazza. 

Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 

Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 8 és délután 16 óra között az intézményvezető vagy 

helyettese az óvodában tartózkodik, akadályoztatásuk esetén a munkaközösség vezetőnek. A 

vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői 

feladatok ellátása. 

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását – szülők kivételével – az intézményvezető 

engedélyezi. 

Hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. A fenntartói, szakértői, 

tanácsadói és egyéb hivatalos és szakmai szervek képviselőit az intézményvezető fogadja. 

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív és a 

pedagógusoknál a munkaidő nyilvántartás napi aláírása biztosítja. 



 

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

rendjében meghatározzuk: 

 A nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását 

 A szünetek időtartamát 

 A nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját 

 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját 

 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontját 

 Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést 

 

1.2. A konyha nyitva tartása:  

Reggel 6
00

 órától délután 16
00

-ig van nyitva.  

 

2. A gyermekek, alkalmazottak, vezetők intézményben való tartózkodás rendje: 

Az intézmény alkalmazottainak munkarendje: 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét a hatályos 

jogszabályok betartásával –az intézményvezető állapítja meg. Az alkalmazottak munkaköri 

leírását az intézményvezető készíti el. Minden alkalmazottnak az intézményben be kell tartania 

az általános munka és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény 

megbízott munkavédelmi felelőse tartja. 

Az alkalmazottak napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető 

állapítja meg. 

A közalkalmazottak teljes munkaideje: 40 óra. 

Ezen belül a törvény, neveléssel- oktatással lekötött (kötött munkaidő) munkaidőt állapít meg a 

pedagógusok esetében. 

Órakedvezmény az intézményvezető- helyettesnek, munkaközösség vezetőnek jár. 

Óvodavezető kötött munkaideje: 10 óra (óvodai foglalkozásainak száma) a Köznevelési 

Törvény 69.§. 5.bek. 5. sz. melléklete alapján munkaidejét maga osztja be. 

Intézményvezető helyettes: kötött munkaideje: 24 óra. Vezető helyettesi feladatokat végez 

további 8 órában. 

Óvodapedagógusok: kötött munkaidő: 32 óra 

Reggel 7:30 órától, délután 13:30 –ig 

Délután 10-tól 16:30-ig. 



 

Heti váltásban. Reggel 7-tól 7:30-ig, valamint délután 16:30-től 17-ig ügyelet, melyet felváltva, 

külön beosztás szerint látnak el. 

Az óvodapedagógusok munkarendje: 

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, 

valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások 

összeállításánál alapelv, az intézmény zavartalan működése és az óvodapedagógusok 

egyenletes terhelése.  

A pedagógusok munkaidejének kitöltése: 

A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje két részre oszlik: 

A kötött munkaidőben ellátott feladatok heti 32 órában valósulnak meg. A kötött munkaidő 

teljesítésének beosztása munkáltatói hatáskörbe tartozik. A munkáltató rendelkezése szerint 

kell benntartózkodni az intézményben, illetve az intézményen kívül ellátni a munkakörhöz 

kapcsolódó feladatot.  

A pedagógus számára a kötött munkaidőnek (heti 32 óra) neveléssel-oktatással le nem kötött 

részében intézményben kell ellátni: 

 Az intézmény kulturális életének, programjainak megszervezése 

 A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása 

 Eseti helyettesítés 

 A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása 

 Gyakornok szakmai segítése, mentorálása 

 A nevelőtestület, a szakmai munkaközössége munkájában történő részvétel 

 Munkaközösség- vezetés heti két órát meghaladó része 

 Környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása 

 Óvodai szertár fejlesztése, karbantartása 

 A pedagógiai program célrendszerének megfelelő. éves munkatervben rögzített egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

 Pedagógus- továbbképzésen való részvétel rendelhető el 

A pedagógus számára a kötött munkaidőnek (heti 32 óra) neveléssel-oktatással le nem kötött 

részében az intézményen kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása: 

 Foglalkozások, tevékenységek előkészítése  

 A gyermekek teljesítményének értékelése 



 

 Intézményi dokumentumok készítése, vezetése 

 Intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés 

 Gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára 

A kötött munkaidőn kívül (heti 8 óra) ellátott feladatok a következők: 

 helyettesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

 tehetséggondozás 

 felelősi feladatok ellátása; 

 csoportszobák rendben tartása, dekorációjának kialakítása; 

Óvodapedagógusok számára nevelési évenként legfeljebb harminc napra rendelhető el eseti 

helyettesítés, mely hetente a 4 órát nem haladhatja meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további 

foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, 

hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, 

c) betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul 

lehetetlenné vált. 

Élelmezésvezető:  

Reggel 8-tól délután 16-ig. 

Pedagógiai asszisztens: 

Reggel 8-tól délután 16-ig. 

Dajkák: 

Reggeles munkaidő: 6-tól - 14 óráig  

Délelőttös munkaidő: 7-től - l5 óráig  

Délutános munkaidő: 9
30

 -tól-17
30

 óráig 

Konyhai dolgozók: 

Délelőttös munkaidő: 6-tól- 14 óráig 

Délutános munkaidő: 8-tól- 16 óráig 

A közalkalmazottak részletes feladatait és hatáskörét a munkaköri leírás határozza meg. 

Táppénzes állomány esetén egy hétig köteles a váltótársát helyettesíteni minden kolléganő. 

(dajka) 

További helyettesítés az intézményvezető- helyettes beosztása alapján történik. 

 

Az óvodai beíratás rendje 



 

Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján történik. Az óvoda – a fenntartó által 

meghatározottak szerint az óvodai jelentkezés idejét és módját – a határidő előtt legalább 30 

nappal nyilvánosságra hozza. 

A szülők a fenntartó által kiadott, az óvodában is megtalálható „Óvodai jelentkezési lap” 

kitöltésével jelentkezhetnek az óvodába. 

A felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. 

Az intézményvezető írásban értesíti a jelentkező szülőket az óvodai felvételről, vagy 

elutasításról megjelölve a jogorvoslat lehetőségét. 

A beiratkozás, a gyermek szüleinek személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó 

adatok rögzítésével. 

Beiratkozáskor szükséges dokumentumok: 

 a szülő személyazonosságát igazoló dokumentumok, 

 valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 TAJ száma, 

 lakcímkártyája, 

 oltási könyve. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az óvodai létszámtól függően nemcsak szeptemberi, hanem folyamatos felvételre is lehetőség 

van amennyiben ezt a férőhely és a gyermeklétszám megengedi. 

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai 

beiratkozásra benyújtja kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőnek címezve, a kötelező felvételt biztosító intézmény vezetőjéhez. 

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a 

nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év 

közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. 

Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. 

Ideje: minden év április hónapban, melyet időben plakátokkal jelzünk. 

 

A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 



 

A felvételi és mulasztási napló a csoportba beírt gyermekek adatait és hiányzásait rögzíti. 

Naprakész vezetéséért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok a felelősek. 

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó szabályok: 

 A gyermek hiányzását a pedagógus a mulasztási naplóba jegyzi be, hónap végén 

összesíti, havonként összegyűjti a hiányzás igazolását bizonyító orvosi igazolást, szülői 

igazolásokat. 

 Ha a gyermek az óvodai foglalkoztatás alól távol marad, mulasztását igazolni kell. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 

 ha a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja. 

 A szülő köteles a hiányzás okát bejelenteni személyesen vagy telefonon, a hiányzás 

idejét írásban igazolni. 

 Indokolt esetben az óvodából való távolmaradást az intézményvezető engedélyezheti, 

amit előre (erre a célra készített formanyomtatványon) írásban indoklással kell kérni. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 

 ha a gyermek beteg volt és azt orvosi igazolással igazolja 

 a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott az intézmény vezetőjétől a távolmaradásra, 

 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni (pl. vizsgálaton, fejlesztésen jelent meg, stb.) 

Igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje 

A házirendben vannak szabályozva a gyermekek mulasztásának távolmaradásának igazolására 

vonatkozó rendelkezések. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják a mulasztás igazolatlan. 

 Az intézményvezető az első igazolatlan hiányzás esetén értesíti a gyermek szülőjét az 

igazolatlan hiányzás következményeire. Ha az óvoda értesítése eredménytelen maradt, 

és a gyermek ismételten igazolatlanul mulaszt az óvoda a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét. 

 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy 

nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az intézmény vezetője, - 

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 

szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a 

gyermekjóléti szolgálat az óvoda, bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, 

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket 



 

veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek 

óvodába járásával, kapcsolatos, továbbá a gyermek, érdekeit szolgáló feladatokat. 

 Ha a gyermek részt vesz az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy 

nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja 

az általános szabálysértési hatóságot, azaz a járási hivatalt. A szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az óvodaköteles korú gyermek 

esetében az adott nevelési évben összesen tizenegy nap. 

 Ha a gyermek részt vesz az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési 

évben eléri a húsz nevelési napot, az intézmény vezetője haladéktalanul értesíti a 

gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. Ebben az 

esetben a gyámhatóság a nevelési ellátás szüneteltetését rendeli el mindaddig, amíg a 

szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem biztosítja. A gyermek abban 

az évben, amelyben az 5. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát 

köteles az óvodai nevelésben részt venni. 2015. szeptember 01-től már három éves 

kortól kötelező napi négy órát az óvodai nevelésben részt venni. 

A szülők tájékoztatása a gyermekek fejlettségéről, tankötelezettség 

Az óvodás gyermek fejlődéséről, fejlettségéről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. A 

tájékoztatás formája, ideje Értékközvetítő Pedagógiai Programunkban van rögzítve. A 

tankötelezettséget a Nkt. 45.§ (2) bekezdése határozza meg. A gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben 

tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további 

egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A 

tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői 

bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

45.§ (4) A tankötelezettség kezdetéről 

 az intézmény vezetője, 

 ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, 

 az intézmény vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat 

alapján a szakértői bizottság dönt. 

Az óvodavezető tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban: 

 igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget; 

 javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét; 



 

 javasolja, hogy a gyermek iskolai élet megkezdéséhez való fejlettségét szakértői, 

bizottság mondja ki. 

4. A helyiségek és berendezésük használati rendje 

Az alkalmazottak az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási, – és munkaidőben 

rendeltetésszerűen használhatják. 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helyiségleltár szerint 

kell megőrizni. 

A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkári és intézményvezetői irodában történik. Az 

intézményvezetői irodában található zárt szekrényben a dolgozók nyilvántartása, személyi 

anyaguk. 

Az alkalmazotti helyiség használata: 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyilvántartási időben akkor és olyan 

módon használhatják, hogy ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény 

egyéb feladatainak ellátását. 

A gyerekek helyiségeinek használata: 

A gyerekek az óvoda helyiségeit és ezek berendezéseit csak pedagógus és dajka felügyeletével 

használhatják –a házirend betartásával. 

A számítástechnikai eszközök, és fénymásolók használatának rendje: 

Az óvodatitkár irodájában elhelyezett számítógépek, nyomtató használatára jogosult az: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

A könyvtárszobában elhelyezett számítógép használatára az intézményvezetővel való 

egyeztetést követően minden pedagógus jogosult, amennyiben az anyag az óvodai nevelési, 

működési feladatokhoz kapcsolódik. 

Az informatikai eszközök használatánál követelmény a takarékossági szempontok betartása, 

valamint a gépek kíméletes, szakszerű használata. Működési zavar esetén a használó köteles 

azonnal értesíteni az intézményvezetőt, intézményvezető-helyettest. 

Biztonsági rendszabályok: 

Az épületet nyitó és záró dolgozó köteles az épület riasztóberendezését felelősséggel kezelni. 

Az óvoda zárása előtt az óvoda helyiségeit átvizsgálni (ablakok bezárása). A dolgozók által 

használt elektromos berendezéseket munkavégzés befejezése után kötelesek áramtalanítani. 

 

Karbantartás és kártérítés: 



 

A csoportszobák és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett 

eszközök karbantartásáért az intézményvezető felel. A meghibásodott eszközöket, 

berendezéseket a hibát észrevevő köteles azonnal jelenteni, a vezető intézkedik a hiba 

elhárítása ügyében. A hibás eszközöket le kell adni a karbantartónak a hiba megjelölésével. Az 

intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaiban okozott kárt a károkozónak 

meg kell téríteni. Az eszközök, berendezések hibáját a használó köteles jelenteni az 

intézményvezetőnek, vagy az intézményvezető-helyettesnek. A javíthatatlan eszközöket, 

berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

 

III. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

Az intézmény vezetője felelős a belső ellenőrzések megszervezéséért, rendszerének 

kialakításáért. 

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az óvodában folyó szakmai tevékenységgel 

összefüggő működéssel és gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

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

tartalmaz. 

A belső ellenőrzés célja, hogy: 

 biztosítsa az intézmény 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 

A belső ellenőrzés magába foglalja az 

 előzetes 

 folyamatba épített 

 és utólagos ellenőrzést 

 

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, erősítése, másrészt a pedagógiai munka minőségének, 

hatékonyságának mérése, fokozása, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni 

a tevékenységet, milyen területen kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket 



 

felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési 

feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az 

óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. 

A vezetői munkához szorosan hozzátartozik az ellenőrzés, valamint az Nkt. a szakmai közösség 

egyik feladatául jelöli a nevelő-oktató munka ellenőrzésének segítését. Az óvodavezető az 

ellenőrzési ütemtervben a pedagógiai és a nevelőmunka eredményessége és az intézmény 

zavartalan működése érdekében ellenőrzi a közalkalmazottak munkáját, (pedagógusi munka, 

nevelőmunkát segítő alkalmazottak, egyéb alkalmazottak) értékeli teljesítményüket. Az 

intézményben a különböző szakmai munkaközösségek együttműködése jellemző. Az 

intézményvezető és a munkaközösség vezető, segítik a Pedagógiai Program működéséhez 

elengedhetetlen, fontos vizsgálati eredmények lebonyolítását. A program alkalmassága, helyi 

tevékenység eredményessége, óvodánk meghatározója. 

Alapelv: folyamatosan - életszerűen – természetesen, egyénre szabottan. 

Az ellenőrzés kiterjed 

 Munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére  

 A munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre 

 A működési feltételek vizsgálatára. 

Az ellenőrzés fajtái 

Tervszerű, előre megbeszélt időpont és egyeztetett szempontok szerinti ellenőrzés 

Spontán, alkalomszerűen a problémák feltárása, megoldása érdekében, a napi felkészültség 

felmérése miatt. 

A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét a vezető-helyettes, a szakmai 

munkaközösségek javaslatai alapján a vezető készíti el, mely az éves munkaterv része. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés típusát, tartalmát, érintettek körét, felelősöket, 

gyakoriságot, időpontot. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az 

ellenőrzés kiterjed az egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a 

munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, a működési feltételek vizsgálatára. 

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

Az ellenőrzésben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. Az 

ellenőrzés rendjét igyekezni kell úgy kialakítani, hogy a nevelési év során valamennyi 

alkalmazott munkája értékelve legyen. 

Az ellenőrzésben érintettek, kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során Az 

ellenőrzésben érintettek: 

 intézményvezető- helyettes 



 

 óvodapedagógusok 

 pedagógiai asszisztens 

 dajkák 

Pedagógus munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

 a pedagógusok munkafegyelme 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

 a terem rendezettsége, dekorációja 

 a pedagógus-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása 

 a nevelőmunka tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez, ezzel 

kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata 

 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 nevelési év feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 

tevékenységének vizsgálata 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése 

 közösségalakítás 

 konfliktuskezelés  

Élelmezésvezető munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

 az élelmezésvezető munkafegyelme 

 az élelmezés megfelelő minőségben, mennyiségben történő biztosítása 

 elszámolások helyessége 

 élelmezési norma betartása 

 konyhai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használata, gépek berendezések 

állagának megóvása 

 megrendelések szabályszerű lebonyolítása 

 HACCP követelményeinek betartása 

 belső ellenőrzési tevékenysége 



 

Pedagógiai asszisztens munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

 a pedagógiai asszisztens munkafegyelme 

 a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció pontossága 

 kollégákkal való együttműködés 

 gondozási tevékenységek ellátása 

 tevékenységrendszerekben való részvétel 

 udvari tevékenységekben való részvétel 

 óvodapedagógusok munkájának segítése 

 ünnepeken, rendezvényeken való részvétel 

 példamutatás (magatartása, beszédkultúrája, hangneme, mimikája) 

Dajka munkakör ellenőrzésének kiemelt szempontjai 

 a dajka munkafegyelme 

 a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció pontossága (jelenléti ív vezetése) 

részvétel a gyermekcsoport életében 

 a dajka-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása 

 példamutatás (magatartása, beszédkultúrája, hangneme, mimikája) 

 napi takarítási feladatok (csoportszoba, gyermeköltöző, mosdó helyiségek, kijelölt 

területek) étkeztetéssel, pihenéssel, udvari tevékenységekkel kapcsolatos feladatok 

ellátása 

 az épület biztonsága (nyitás-zárás) 

 gépek, berendezések rendeltetésszerű használata 

 védőruha használat 

 tisztítószer tárolás 

 közösségalakítás 

 konfliktuskezelés 

 időszakos feladatok ellátása (ágyneműhúzás, fertőtlenítés, óvodán kívüli programok, 

varrás, javítás, nagytakarítás) 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet 

 az intézmény vezetője 

 az intézményvezető helyettese 

 a szakmai munkaközösség 

 szülői közösség 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

 rendszeres és eseti szóbeli, írásbeli beszámoltatás 



 

 értekezletekre való felkészülés 

 dokumentum ellenőrzés 

 adatkérés és - elemzés 

 értekezleteken való aktivitás 

 csoportlátogatás 

 speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok 

 szúrópróba szerű ellenőrzés 

Belső ellenőrzésre jogosultak 

Intézményvezető/teljes jogkörrel minden munkakörben/ 

 a pedagógiai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, megtartása 

pedagógiai munka színvonala /PP megvalósulása/ 

 tervezési, beszámolási feladatok elvégzése 

 az óvoda dolgozóinak együttműködése 

 munkaköri feladatok végrehajtása 

 gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 óvoda-család kapcsolatának vizsgálata 

 gazdasági, ügyviteli feladatok ellátása 

 munkavédelmi feladatok. 

Intézményvezető-helyettes teljes jogkörrel minden munkakörben a vezető megbízásával lsd. 

munkaköri leírás/ 

 nevelési területek vizsgálata 

 munkaköri feladatok végrehajtása 

 minden olyan terület, amellyel az intézmény vezetője megbízza 

 intézményvezető távollétében minden olyan terület, mely az ő ellenőrzési 

kötelezettségére kiterjed. 

Munkaközösség-vezető: /a munkaközösség tervében meghatározott témában a vezető 

megbízásával/ 

 munkatervi feladatok határidőre történő teljesítése 

 szakmai területek vizsgálata 

 szakmai eszközellátottság vizsgálata 

 partneri elégedettség méréséből adódó feladatok megvalósítása 

 szakmai területek vizsgálata 

 munkaköri feladatok végrehajtása. 

Önértékelési csoport (BECS) vezető: 



 

 Részt vesz az óvoda belső ellenőrzési tevékenységében, ellenőrzi az óvodapedagógusok 

szakmai munkáját, az előrehaladást, eredményességet. 

 Hiányosságok megtapasztalásánál, illetve a csoporttagok tapasztalatai alapján jelzéssel 

él az intézményvezető felé. 

 Ellenőrző tevékenysége során kompetencia határait ismeri és betartja. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladatainkat az éves munkaterv tartalmazza. A belső 

ellenőrzés ütemterv alapján történik. Az ellenőrzés eredményeiről az érintettet tájékoztatni kell. 

Visszacsatolás az ellenőrzésre, az ellenőrzés értékelésének rendje 

Az ellenőrzés eredményeiről, tapasztalatáról az ellenőrzést végző személy feljegyzést készít, 

melyet ismertet az alkalmazottal. Az értékelést a pedagógus önértékelése előzi meg. Nevelési 

értekezleten, évzáró értekezleten az intézményvezető ismerteti az ellenőrzés általános 

tapasztalatait, megfogalmazza az erősségeket és a feltárt hiányosságokat, utóbbi 

megszüntetéséhez megfogalmazza a szükséges intézkedéseket. A tapasztalatok eredményeit 

fejlesztési célzattal felhasználva készíti el az óvoda a következő nevelési év munkatervét. Az 

ellenőrzési tervet az óvodában minden év szeptember 15-ig nyilvánosságra kell hozni. 

IV. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyba az óvodával. 

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az intézményvezető 

engedélyezi. A szülők betekintését az óvoda életébe folyamatosan lehetővé tesszük. 

Amennyiben bármelyik szülő, bármikor szeretne ezzel élni, úgy jeleznie szükséges ezt a 

csoportos óvónőknek. Minden külső, tehát, jogviszonyban nem álló személyt, látogatót az 

intézmény dolgozói segítenek, kísérnek a megfelelő helyre. Az óvoda helyiségeiben, 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. 

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

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra: 

 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 Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói 

meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. 

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, és 

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. 

 A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai: 

 Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek 

 Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét. 

 Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását - 

jótékonysági programokon - gyerekek részére szervezett programokon - az óvodai 

játszónapokon - ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor - az óvoda dologi 

beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, tisztítószer, könyv…) 

 A benntartózkodás az intézményvezető által jelölt helyiségben történik. A belépés, 

benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 

megfelelő információk beszerzését követően történhet. 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai: 

Az óvodában, az alábbi esetben és témában helyezhető ki plakát az intézményvezető által 

ellátott fejbélyegző és szignó jellel ellátva: 

 ami a gyermeknek szól, 

 az egészséges életmóddal, 

 a környezetvédelemmel, 

 a társadalmi és közéleti, 

 valamint kulturális tevékenységgel függ össze, azt népszerűsíti gyermeknek és szülőnek 

egyaránt. 

 

Telefonhasználat rendje: 

 Az óvodából csak indokolt esetben lehet magáncélból telefonálni, és azt is lehetőleg 

akkor, ha a váltótárs megérkezik. 

 Az intézményi telefonhasználat magáncélra nem megengedett. 



 

 Telefonhoz hívni csak sürgős esetben lehet a dolgozót. 

 A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve 

az udvaron nem megengedett, ilyenkor a készüléket ki kell kapcsolni vagy csendes 

üzemmódban kell tartani. 

 Magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül a legszükségesebb esetben lehet 

használni a mobiltelefont, amikor a váltótárs megérkezik. 

 Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre ekkor kerülhet sor, de ebben az esetben is ki kell 

menni a csoportszobából a folyosóra, hogy a gyerekek ne hallják a beszélgetés 

tartalmát. 

A hit-és vallásoktatást biztosító eljárásrend 

Az intézményvezető és az egyházak képviselői között minden nevelési évben legkésőbb 

szeptember 15-ig egyeztetésre kerül sor. Az óvónők szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket 

az igénylés módjáról, a vallásoktatás helyéről, idejéről. A szervezett hitoktatás heti egy 

alkalommal, az óvodai élet zavarása nélkül történik. Hit és vallásoktatáshoz az intézmény 

vezetője az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten biztosítja az időt és helyet (részletesen a 

munkaterv tartalmazza). 

V. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI 

FELADATMEGOSZTÁS, A KIADMÁNYOZÁS ÉS KÉPVISELET 

SZABÁLYAI, A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

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, 

 intézményvezető – helyettes, 

 szakmai munkaközösség vezető, 

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 magasabb vezető, valamint 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 értekezlet feladata: 

 tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 

 az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 

konkrét tennivalóinak áttekintése. 

 hatékony információ áramlás biztosítása 

A megbeszéléseket az intézményvezető készíti elő és vezeti. A vezetők havonta, illetve szükség 

szerint tartandó megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezet működéséről, 

illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről az irányításuk alatt 

lévő szervezetnek, továbbá a szervezettől a vezetőség felé. Az óvoda vezetőségének a tagjai a 

belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint munkafolyamatba épített ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. 

Intézményvezető 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit helyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő 

feladatai ellátásában. 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. A vezetői 

programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a 

végrehajtásban. A nevelőtestület, alkalmazotti és szülői közösség számára tájékoztatást nyújt a 

vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatáról, ha a körülmények változása ezt indokolja. A 

vezető köteles felismerni a neveléshez kötődő erkölcsi és etikai körülményeket, köteles 

betartani a szakmai etika szabályait, és elfogadni a vezetéssel járó felelősséget. (etikai és 

erkölcsi fejlődés) A vezetőnek hatékonyan kell kommunikálnia, elkötelezettnek kell lennie a 

gyermek nevelése, az óvodapedagógusok és önmaga képzése és fejlesztése iránt. (hatékony 



 

kommunikáció és elköteleződés) Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló 

felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen az Nkt. 69. §.–a határozza meg. Az 

intézmény képviselője a törvényesen megbízott óvodavezető képviseleti jogkörét 

akadályoztatása esetén: az óvodavezető helyettese, a vezető és helyettese akadályoztatása 

esetén a tehetséggondozó team koordinátor látja el.  

Az intézményvezető feladatait a 2011. évi CXC Nkt. alapján a munkaköri leírása részletesen 

tartalmazza. 

Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre a munkáltatói, a kötelezettségvállalási és az 

utalványozási jogkör. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé: 

A beszámoló szempontjai illeszkednek az intézmény önértékelési rendszeréhez, melynek 

tartalma vonatkozik: 

 az intézmény egész működésére: gazdasági (elemi költségvetés, beszámoló), tanügyi, 

működtetési, pedagógiai, munkáltatói tevékenységére, 

 a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira. 

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

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 az egyes vezetők a következők szerint: 

 Az egyes vezetők 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 vezetők 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 ruházza át: 

Képviseleti jogosultság köréből: 

 Az intézmény szakmai képviseletét a szakmai rendezvényeken a szakmai 

munkaközösségek vezetőire. 

A munkáltatói jogköréből: 

 Nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen 

irányítását, munkájuk szervezését és ellenőrzését az óvodavezető helyettesre. 



 

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 óvoda 

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 

ügyintézőnek és vezetőnek is. 

Az intézményvezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 

 az óvoda 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, óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait, 

 az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 

 az előirányzat-módosításokat, 

 mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, 

 helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 

 a rendszeres statisztikai jelentéseket, 

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

Az intézményvezető- helyettes kiadmányozza: 

 a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb 

kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető 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 

Intézményvezető- helyettes 

A vezető-helyettesi megbízást –a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával –az 

intézményvezető adja. A megbízás 5 évre szól. A vezető-helyettes a törvényben meghatározott 



 

felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben 

szerzett gyakorlattal rendelkező személy lehet. Vezetői tevékenységét az óvodavezető 

közvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az 

intézményvezető készíti el. Az intézményavezető távollétében teljes felelősséggel végzi a 

vezetési feladatokat. Kinevezés-felmentés jogát nem gyakorolhatja a vezető távollétében. 

Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. A nevelési területen közreműködik vezető 

által megállapított tevékenység irányításában. 

Felelős: 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

 a pedagógusok és nevelőmunkát segítő alkalmazottak, egyéb alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartás (jelenléti ív) vezetéséért, elszámolásáért, naponkénti havonkénti 

ellenőrzéséért 

 szabadság ütemezéséért, naprakész nyilvántartásáért 

 napi, havi jelentések határidőre történő elkészítéséért  

 nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak és egyéb alkalmazottak irányításáért, 

tevékenységük ellenőrzéséért és értékeléséért, az ellenőrzés ledokumentálásáért 

 ügyeleti beosztások elkészítéséért 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. Felelőssége kiterjed a munkaköri 

leírásban található feladatkörre. 

Minden nevelési évben június 10-ig írásbeli beszámolási kötelezettsége van, mely kiterjed: 

 a leadott feladat és hatáskör elvégzett értékelésére 

 az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára 

 a belső ellenőrzések tapasztalataira 

 az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 

A beszámoló szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

Az átruházott jogosítványt az óvodavezető vonhatja vissza. A visszavonáshoz az alkalmazotti 

közösség egyszerű többsége szükséges. 

Önértékelési csoport (BECS) vezető 

Tevékenységét a vezető megbízása és kiegészítő munkaköri leírása alapján végzi. 

Feladatai: 

 Az önértékelési folyamat során bevonandó óvodapedagógus felkészítése, folyamatos 

támogatása az önértékelés folyamatába. 

 Az önértékelési terv elkészítése (melyben rögzíti, hogy kit, mit, milyen céllal, milyen 

eszközzel ellenőriz) 



 

 Részt vesz:- az önértékelés előkészítésében, megtervezésében- az öt évre szóló 

önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében- a partnerek 

tájékoztatásában, ehhez szükséges szöveges leírást a csoport tagjaival elkészíti- az 

önértékeléshez szükséges elvárásrendszer értelmezésében, kidolgozásában. 

 Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer felületén az önértékeléssel 

kapcsolatos feltöltendő adatok, információk rögzítése. 

Jogkör, hatáskör: 

 Részt vesz az óvoda belső ellenőrzési tevékenységében, ellenőrzi az óvodapedagógusok 

szakmai munkáját, az előrehaladást, eredményességet. 

 Hiányosságok megtapasztalásánál, illetve a csoporttagok tapasztalatai alapján jelzéssel 

él az intézményvezető felé. 

 Ellenőrző tevékenysége során kompetencia határait ismeri és betartja. 

Szakmai munkaközösségek 

Az intézmény pedagógusai- elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő- szakmai 

munkaközösséget hozhatnak létre. Intézményünkben szakmai munkaközösség működik. 

Minden évben más-más területet emelnek ki, melynek segítségével támogatják: 

 Az óvodában folyó nevelőmunka tervezését, szervezését, ellenőrzését 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtását 

 A sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját 

szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósítását 

 A pedagógusok szakmai munkájának támogatását 

 Módszerek, eljárások segítése, megvalósítását, értékelését, közzétételét a testületben 

A munkaközösségek élén munkaközösség vezető áll. Részletes feladatait a munkaköri leírás 

tartalmazza. 

Alkalmazotti közösség 

A nevelőtestület és a nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége. A munkavégzéssel 

kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve szabályozza. Az alkalmazotti 

közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások szabályozzák. A 

teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze, mindazon esetekben, amikor 

jogszabály írja elő, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 

alkalmazotti közösség értekezletéről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

Pedagógus 

A pedagógus kötelességei és jogai (Nkt. 62. §) 



 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a 

gyermekek Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerinti nevelése, sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

Munkájában új módszereket alkalmaz, a tudományos eredményeket beépíti mindennapi 

gyakorlatába. Részt vesz az intézményi innovációkban, pályázatokban, kutatásokban. 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy: 

 nevelő és oktató 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, tanuló 

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 óvodai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az óvoda 

döntéseiről 

 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, 

 a gyermekek, 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 megszerzett tudást, információkat, tapasztalatait ossza meg a nevelőtestület 

többi tagjával, 



 

 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 

óvodai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

 határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 megőrizze a hivatali titkot, 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

A pedagógust megilleti az a jog, hogy: 

 személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és 

elismerjék a pedagógiai program alapján az ismereteket a nevelés-oktatás módszereit 

megválassza 

 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz 

 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a 

nevelőtestület tagjait megillető jogokat 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa 

 állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális 

intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa. 

Az óvodapedagógus adminisztratív feladatai: 

 Csoportnapló naprakész vezetése (EMMI rendelet 91. §) 

 Felvételi mulasztási napló naprakész vezetése (EMMI rendelet 90.§) 

 Fejlődési napló vezetése (EMMI rendelet 93. § (4) 

 Szülő-gondviselő nyilatkozatok bekérése a szülőktől 

 Képességszint mérések a gyermekeknél az eredmények dokumentálása 

 Munkaidő nyilvántartás naprakész pontos vezetése, hó végi összesítése 

 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézményéhez, 

Szakértői Rehabilitációs Bizottsághoz utalt gyermekek részére jellemzések megírása 

 Adatszolgáltatás a gyermekvédelmi felelősnek 



 

 Szülői nyilatkozatok (honlapon való megjelenéshez, szűrővizsgálatokhoz, tetvességi 

tájékoztató szülői megismerési/kezelésről szóló nyilatkozat, átadási nyilatkozatok) 

aláíratása 

 Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításainak (erősségek, 

fejlesztendő területek) megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges feladat tervet 

ütemezi és végrehajtja 

 Beiskolázással kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

Elvárás a pedagógusoktól és dajkáktól: 

 Gondoskodjanak lelkiismeretesen a rájuk bízott gyermekekről. 

 A gyermekeket megkülönböztetés nélkül, másság elfogadásával, egyéni 

sajátosságaiknak megfelelően differenciáltan neveljék, gondozzák. 

 A pedagógus dicsérettel és biztatással ösztönözze a gyermekeket, kerülje a 

megszégyenítést. 

 A pedagógus korrekten tájékoztassa a szülőket, gyermekükkel kapcsolatos nevelési 

problémákról, eredményekről, lényeges eseményekről. 

 Időben tájékoztassa a szülőket az óvoda rendezvényeiről és egyéb tudnivalókról. 

 Szükség esetén tartsa be a véleménynyilvánítás hivatalos, udvarias formáit. 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda 

valamennyi pedagógusa. A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, 

továbbá az e Szabályzatban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok A 

nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt.70.§ (1) (2) (3) 

pontja határozza meg. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó 

és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 

kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, döntési, 

egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik 

A nevelőtestület dönt: 

 a Pedagógiai Program elfogadásáról 

 az SZMSZ elfogadásáról 

 a nevelési intézmény éves munkatervének elfogadásáról 



 

 a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések és beszámolók 

elfogadásáról 

 a továbbképzési program elfogadásáról 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról 

 a házirend elfogadásáról 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény tartalmáról 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során 

 az intézményvezető-helyettes megbízása, megbízásának visszavonása előtt 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

A nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja a nevelési év során: 

 Nevelési évnyitó, nevelési évzáró értekezlet 

 Minden hónap első hétfőjén az adott hónap aktuális feladatainak megbeszélése céljából 

munkatársi értekezletet tart 

A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv hitelesítésére az 

értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható 

döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A 

nevelőtestület döntéseit atározati 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 jegyzőkönyvvezető és hitelesítők nevét 

 a jelenlévők számát 

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

 a meghívottak nevét 

 a jelenlévők hozzászólását 

 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 intézmény vezetésére vonatkozó 

program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy elutasításáról) a nevelőtestület titkos 

szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza. 

Szülőkkel való kapcsolattartás és tájékoztatás rendje 

a.) Szülői értekezletek 

A nevelési év során az intézmény vezetője rendszeres szóbeli tájékoztatást tart az éves 

munkatervben rögzített szülői értekezleteken, réteg szülői értekezleten melynek időpontjáról 

kifüggesztett hirdetményben értesülnek az érintett szülők. 

A csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok tartják. A szülők a nevelési év rendjéről, feladatairól a gyermekükkel 

foglalkozó pedagógusokról, a házirendről, a tanévnyitó szülői értekezleten kapnak 

tájékoztatást. 

b.) Szülői fogadó órák 

Az óvoda minden pedagógusa rendelkezik előre meghatározott fogadó órával, melynek 

időpontjáról a csoportok hirdetőtábláján értesülhetnek a szülők. Ezen túl igény szerint, a szülők 

által kért időpontban is rendelkezésre állnak a pedagógusok. 

A fogadóórák témája: 

 szóbeli tájékoztatás a gyermekről 

 a gyermek fejlődésével összefüggő események 

 segítő szándékú nevelési tanácsadás 

 javasolt programok, 

 fejlesztési lehetőségek 

 játékötletek, stb. 



 

VI. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén 

a helyettesítés rendje. 

Intézményvezetőt- vezető helyettes 

A nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az 

időszak alatt, amelyben a gyermekek az intézményben tartózkodnak. Az óvodavezető 

akadá1yoztatása esetén helyettesítését az óvodavezető helyettes látja el, intézkedik az azonnali 

döntést igénylő ügyekben, teljes felelősséggel. Kivételt képeznek azok az ügyek, melyek teljes 

felelősséggel kizárólagosan az óvodavezető hatáskörébe tartoznak. Képviseleti jogkörét a 

vezető az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét kivéve, ha a fenntartó 

másképp nem rendelkezik. Tartós távollétnek minősül a kétheti időtartam. 

Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén az intzéményvezető megbízása 

alapján történik a helyettesítés. 

A helyettesítés rendje a következő: 

Reggel 7
00

 -8
00

 h-ig és 17
00

 -17
00

 h-ig intézkedésre jogosító magasabb fizetési fokozatba tartozó 

óvodapedagógus látja el a helyettesítést /reggel a 7 h- es, délután a 17 h-ig dolgozó/. 

Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvósával 

összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

Az óvodában maradó gyermek ellátásáért a 17 h-ig dolgozó pedagógus felel. 

A nyitva tartás leteltéig a szülő köteles gyermeke hazaviteléről gondoskodni. Ha mégis 

valamilyen nem várt akadály folytán ez nem történne meg, először a szülőt értesítjük telefonon, 

illetve a gyermek elvitelére a szülő által megjelölt személyeket. 

Amennyiben, e személyek értesítése is sikertelen maradt, ez esetben a körzeti megbízott 

segítségét kérjük. 

A gyermek veszélyezettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnak jelezzük a problémát. 

Táppénzes állomány esetén - a gyermekcsoport érdekeinek szem előtt tartásával – egy hétig a 

váltótárs helyettesít, a csoport munkaidejének megtartása mellett. 

 

VII. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolat formája és rendje. 

A szülők közössége jogosult szülői közösség létrehozására és a képviselői megválasztására. A 

szülői jogok és kötelezettségeik óvodai érvényesítését segítik elő, és a szülők kéréseit, 

véleményét írásban közvetítik az óvodavezetőjének. Megszervezik a szülők tájékoztatását a 

pedagógiai kérdésekkel kapcsolatosan. Mozgósítják a szülőket a nevelőmunka támogatására, 



 

önkéntes munkára. Intézményünkben óvodaszék nem működik. A szülők közössége saját maga 

jogosult meghatározni működésük rendjét. 

Az óvodavezető feladata az együttműködés szervezése: 

 SZSZ képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestület azon napirendi pontjára, ahol 

véleményezési joga van. /nyolc nappal előtte írásban értesíteni kell az érintetteket/ 

 SZSZ ha véleményt nyilvánított a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben, nyolc 

napon belül rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, az óvodavezető 

gondoskodik róla. Óvodaszintű ügyben az óvodavezetőjével kell kapcsolatba lépnie. 

 Csoportszintű ügyben az óvodapedagógussal, óvodapedagógus területét meghaladó 

ügyben a vezetőt keresi. 

 Az intézményvezetőjének a SZSZ legalább félévente egyszer ad tájékoztatást az 

óvodában folyó munkával, gyermeket érintő kérdésről kapcsolatban. A csoport szülői 

közösségének legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást az óvodapedagógus. 

A SZSZ való kapcsolattartás a családsegítő pedagógus feladata: a SZSZ munkatervét közösen 

állítják össze. 

A szülői közösség véleményezési jogot gyakorol: 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, 

az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével 

kapcsolatban) elfogadásakor 

 Pedagógiai Program elfogadásakor 

 a vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás módjáról, 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjéről, 

 a házirend (szülőknek szóló) megállapításában, 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításban, 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében, 

 az intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásában, 

 a külső kapcsolatok rendjének, formájának megállapításában, 

 a belépés és benntartózkodás kérdéseiben, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel, 

 a reklámtevékenység meghatározásában 

 5 évenkénti vezetői pályáztatáskor 

 



 

Elvárás a szülőktől: 

 Ismerkedjenek meg az óvoda pedagógiai programjával, nevelési elveinkkel, az óvoda 

szokásrendjével. 

 Gondoskodjon, hogy gyermeke az időjárásnak megfelelő, kényelmes öltözékben, 

tisztán, gondozottan érkezzen az óvodába. 

 Tartsa be a házirend előírásait. 

 Értesítse, tájékoztassa az óvodát gyermekével történt lényeges eseményekről, 

hiányzásról. 

 Rendszeresen járassa óvodába gyermekét, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket 

 A pedagógusokkal történő kapcsolattartás színhelyéül válasszák az óvodát. 

 A szülő a pedagógus kezdeményezésére a gyermeke érdekében vegye igénybe a 

pedagógiai szakszolgálati ellátást, továbbá biztosítsa gyermekének pszichológusi 

vizsgálatokon és a fejlesztőfoglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével 

foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület javaslatot tesz. Ha a szülő 

e kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a kötelezettségének betartására. 

 Szükség esetén, tartsák be a véleménynyilvánítás hivatalos udvarias formáit. 

VIII. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolásra vonatkozó rendelkezések 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban biztosított 

hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. 

IX. A külső kapcsolatok rendszere, formái és módja 

Rendszeres munkakapcsolat a fenntartóval 

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 intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére 

 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére, 

 a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására 

 az intézmény humán erőforrás szükségleteinek jelzése 



 

A kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás, 

 beszámolók, jelentések 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel 

 statisztikai adatszolgáltatás 

 az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

 a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 

 speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, 

szakmai munkájához kapcsolódóan 

Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint. 

Munkakapcsolat más társintézményekkel 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézménye 

A kapcsolattartás módja: 

 Szaktanácsadás kérése, fejlettségi vizsgálatok kérése 

 Logopédiai ellátás 

 Fejlesztő pedagógus 

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok 

Szakértői Bizottság 

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézménye ide utalja 

további vizsgálatra a gyermeket. 

Felelős, kapcsolattartó: intézményvezető, óvodapedagógusok 

Pedagógiai Oktatási Központ Debrecen 

A meghirdetett és az intézmény által szervezett előadásokon, programokon való részvétel, és 

továbbképzések. 

Felelős: az intézményvezető, intézményvezető- helyettes, munkaközösség-vezetők, 

óvodapedagógusok. 

Védőnői Szolgálat: 

Együttműködés formái: Fejlődés nyomon követése, szűrések, tisztasági vizsgálatok végzése, 

információ átadás. A gyerekek évente egy alkalommal fogászati szűrésen vesznek részt. A 

szülő hozzájárulása esetén biztosítjuk a felajánlott szűrővizsgálaton való részvételt. 

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok 

 

 

Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás: 



 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

figyelemmel kísérése. 

Együttműködés formái: tapasztalatcsere, gyermekvédelmi konferencia (évente 1 alkalommal) 

írásbeli jelentések, beszámolók, esetmegbeszélés, szakmaközi megbeszélés (2 havonta) 

esetmenedzser látogatása (alkalmanként), jelzőrendszer működtetése. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, óvodapedagógusok 

Óvoda –bölcsőde kapcsolata: 

A gyermekek közül sok gyermeke érkezik a bölcsődéből (ami egy épületen belül van az 

óvodával). 

Kapcsolattartás formái: gondozónőkkel közös beszélgetés, rendezvényeinkre meghívás, közös 

szakmai nap rendezése 

Felelős: intézményvezető 

Óvoda – iskola kapcsolata: 

Óvodánk rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolával. 

Együttműködés formái: nyílt napok (évente legalább 2 alkalommal betekintés az óvodai életbe, 

és az iskolai tanítási órákra), hospitálás, munkaközösségi foglalkozások, közös szülői 

értekezlet, óvodai szakvélemény elkészítése, átadó dokumentum, a gyerekek fejlődésének 

nyomon követése az iskola első évében, közös programok (gólyatábor). 

Felelős: intézményvezető, tanköteles korú gyermekek óvodapedagógusai 

 

SOVIKE (Sárréti Óvodák Egyesülete): 

A SOVIKE egy olyan szakmai közösség, melyben kiteljesedhetnek szakmai kompetenciáink. 

Együttműködés formái: szakmai napok, konferenciák, szervezése aktuális témákban, népdal 

éneklési verseny, mesemondó verseny 

Felelős: intézményvezető, minden óvodapedagógus 

Egyház: 

A református egyház által nyújtott hit- és erkölcstan oktatást, szülői igény szerint szervezünk, 

szakképzett hitoktatóval. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges helyet, eszközöket az 

óvodai tevékenységektől elkülönítetten. 

Felelős: intézményvezető 

Alkalomszerű kapcsolatok kulturális intézményekkel:  

Vojtina bábszínház, Ákom-Bákom bábszínház előadásainak látogatása. Színvonalas 

gyermekműsorokat szerveznek intézményen belül és intézményen kívül. Gyakorisága az adott 

nevelési év munkatervében van meghatározva a szülői szervezet véleményének kikérésével. 



 

Felelős: intézményvezető, óvodapedagógusok 

X. Ünnepek és megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

Az óvodában a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve rendezzük és szervezzük az 

ünnepeket, az ünnepnek megfelelő dekorációval. (Egyetértést gyakorol a szülői szervezet) 

Nemzeti ünnepek az óvodában 

 Október 23. 

 Március 15. 

 Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.) 

Az óvodai hagyományok ápolása 

1. gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

2. a nevelőközösséggel kapcsolatos hagyományok 

1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 közös megemlékezés a gyermekek név- illetve születésnapjáról, 

 anyák napja 

 óvodai ünnepek: Mikulás, karácsony, farsang, Húsvét, gyermeknap, ovi búcsú, Pünkösd 

 népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz kapcsolódó szokások: Mihálynapi vásár, 

Luca napi szokások, kiszebáb égetés, aratás, befőzések, stb... 

 óvodai programok: kirándulások, almaszüret Derecskén, dióverés, szőlő szüret, 

egészségnap, táncház, tehetségműhelyek záró programja, citeratábor, kenyérfesztivál 

stb... 

Kirándulások, séták, bábszínház látogatás, valamint a gyermekközösséggel kapcsolatos 

hagyományok megünneplése, szervezése az éves munkatervben rögzítettek szerint történik. 

2. A nevelőközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 házi bemutatók szervezése 

 hospitálások 

 továbbképzések, szakmai napok szervezése (SOVIKE) 

 tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

 óvodán belüli munkaközösségi foglalkozások 

 „Széles az én kedvem ma...” népdaléneklési verseny (két évente SOVIKE) 

 Mesemondó verseny (SOVIKE) 

 tapasztalatcserék (elméleti-gyakorlati) 

 a nyugdíjba menő dolgozók búcsúztatása 



 

 jubileumi köszöntések 

 közös ünnepélyek karácsony rendezvények, kirándulások szervezése. 

XI. Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, 

részvétel a pedagógusok munkájának segítésében 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. A megbízás 

többször meghosszabbítható. Tevékenységét a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri 

leírásuknak megfelelően végzik. Legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. A szakmai munkaközösség meghatározza működésének rendjét, elfogadja 

munkatervét. A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról. A 

szakmai munkaközösség dönt szakterületén - a működési rendjéről és munkaprogramjáról - a 

nevelőtestület által átruházott kérdésekről. A szakmai munkaközösség véleményezi a 

nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz 

továbbfejlesztésére. A szakmai munkaközösség véleményét be kell szerezni: - a pedagógiai 

program elfogadásához. A szakmai munkaközösségek, az óvoda nevelő munkáját segítik 

szakértelmükkel. Figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, segítik és szervezik a 

pedagógusok továbbképzését, önképzését. Segítik a Pedagógiai Programunk célkitűzéseinek a 

megvalósítását. Éves terv szerint részt vesznek az intézményben folyó belső ellenőrzésben. 

A Bárándi Napsugár Óvodában létrehozott szakmai munkaközösségek: 

 Szakmai munkaközösség 

 Tehetséggondozó munkaközösség 

A szakmai munkaközösség vezető felel: 

 a szakmai munkaközösség, önálló, felelős vezetéséért 

 a munkaközösség működési tervének elkészítéséért 

 a működéshez szükséges feltételek biztosításáért 

 értekezletetek összehívásáért, bemutató foglalkozások szervezéséért, 

 az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzéséért 

 az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzétételéért 

 kutatások, kísérletek segítéséért, szakirodalmi anyag feldolgozásáért, felhasználásáért a 

gyakorlati munka korszerű segítéséhez 

 a pedagógiai munka színvonalának megőrzéséért, emeléséért 

 a munkaközösség éves munkájáról szóló értékelés elkészítéséért 



 

 írásos elemzés, értékelés elkészítéséért a munkaközösség munkájáról a nevelési év 

végén, beszámoló a nevelőtestület előtt, javaslatok ad a továbbfejlesztéshez 

 a pedagógiai szemlélet korszerűsítéséért, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő 

eljárásainak terjesztéséért, a pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztéséért 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezéséért, segítéséért 

A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe 

vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a 

belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem 

járhat el. 

Szakmai munkaközösség vezető jogai: 

 ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja (vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok 

Pedagógiai Programhoz igazodó éves ütemtervét, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, az ütemterv szerinti előrehaladást 

és az eredményességet, 

 hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezető felé, 

 javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed: 

 a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére 

 az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére 

Képviseleti joga: 

A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetősége 

felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken. 

Az óvodánkban rendszeres és szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlat megismerése és 

támogatása, mely házi bemutatókban realizálódik. A munkaközösségek együttműködése segíti 

az kitűzött célok elérését. 

XII. Rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátás rendje 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai: 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. A szülőkre vonatkozó szabályokat az 

óvoda házirendje tartalmazza. Az óvoda gyermekorvosával egyeztetve történik a rendszeres 

egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. 

Egészségügyi ellátás 



 

A gyermekek egészségügyi ellátását, szűrését az háziorvos, védődő, a mindenkori törvényi 

előírásoknak megfelelően végzi. (26/1997 (IX.3. NM rendelet). Az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok (státusz) elvégzése (3, 4, 5, 6 éves korban) a területi (körzeti) védőnő feladata 

– a szülő jelenlétében, a szülővel egyeztetett időpontban, a védőnői tanácsadóban történik. 

Az óvodába lépéskor a szülő köteles a gyermekorvostól igazolást hozni arról, hogy gyermeke 

egészséges, közösségbe mehet és az életkorhoz kötött védőoltásokat megkapta (oltási könyv).  

Járvány, fejtetvesség esetén jelzést küldünk a védőnő felé. 

A gyermeknek joga van arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban, és 

egészséges környezetben nevelkedjék. Az intézménynek gondoskodnia kell a rábízott 

gyermekek felügyeletéről, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a 

gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében az 

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

vegyen részt. 

A fogászati vizsgálatok, szűrések Báránd Község fogászati rendelőjében történik, mely előtt 

minden esetben írásban tájékoztatjuk a szülőt és kérjük a beleegyezését. 

Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 

 biztosítja és megszervezi az egészségügyi munka feltételeit, 

 gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről, a gyermekek fogászati 

szűrővizsgálatokra történő előkészítéséről 

 a védőnővel együttműködik az egészségügyi ellátás érdekében biztosítja az 

egészségügyi (védőnői) munka feltételeit. 

Ha egy gyermek betegségre gyanús, vagy beteg a következő módon kell eljárni: 

 betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába, a szülő csak 

orvosi igazolással hozhatja ismét az óvodába 

 a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, szükség 

szerint a lázat csillapítani 

 szükség esetén azonnal orvoshoz vinni 

 gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről 

A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

fertőtlenítésre, tisztaságra. 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi felügyelete és rendje: 

Az óvoda dolgozói csak érvényes Munka alkalmassági és Egészségügyi kis könyvvel 

dolgozhatnak. 

Felelős: intézményvezető 



 

Az érvényesítés módja: 

 Munka alkalmassági: munkába álláskor és időszakosan berendelés alapján. 

 Egészségügyi alkalmassági: az egészségügyi felelős évente a szükséges vizsgálatra 

irányítja a dolgozókat. 

A dolgozók kötelesek minden évben tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, és az igazolást az 

óvodavezetőnek bemutatni. Minden dolgozónak évente meg kell jelennie általános orvosi 

vizsgálaton. 

A mindenkori körülményeknek megfelelően közreműködünk a járványmegelőzésben. 

 

XIII. Intézményi védő-óvó előírások 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelés érdekében a szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. A nevelési-oktatási 

intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell. 

A baleset-megelőzés főbb feladatai: 

 Olyan környezetet kell teremteni az intézményben, mely alkalmas a balesetbiztonsággal 

kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására 

 Az óvodai tevékenység során ki kell alakítani a gyermekben a biztonságos intézményi 

környezet megteremtésének készségét, a baleset-megelőzési ismeretek elsajátítását 

 Fejleszteni kell a gyermek biztonságra törekvő viselkedését. 

Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy: 

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvónők minden nevelési évben a 

gyermek óvodába lépésekor a gyermeket baleset megelőző oktatásban részesítsék, 

 a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, 

 ezek elsajátításáról meggyőződjék, 

 ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye (Vezetővel, helyettessel konzultál, szól a kijelölt 

elsősegélynyújtó kolléganőnek, ellátja a gyermeket, szükség esetén mentőt hív, vagy 

orvoshoz viszi, miközben értesíti a szülőt, baleseti jegyzőkönyv felvétele) 

 ha a mentőhíváskor a szülő nem érkezik meg időben, a gyermek felügyeletét ellátó 

óvónő köteles elkísérni a gyermeket 

 az intézmény nyitvatartási ideje alatt a gyermeket felügyelet nélkül hagyni nem szabad 

 minden kirándulás alkalmával ismertesse a várható veszélyforrásokat, beszélje meg az 

elvárható magatartásformákat, a közlekedési szabályokat, 



 

 minőségi tanúsítvánnyal ellátott játékokat vásároljon, s azokat a használati 

utasításoknak megfelelően alkalmazza 

 a 3-7 éves kor sajátosságainak és szükségleteinek megfelelően szervezze a gyermekek 

óvodai életmódját. 

 a pedagógus az általa tartott foglalkozásokra csak olyan eszközöket készíthet és vihet 

be, ami nem balesetveszélyes, nem veszélyezteti a gyermekek testi épségét 

 helyes eszközökkel és eljárásokkal biztosítsa a sokoldalú fejlődésüket (játék 

feltételeinek biztosítása, levegőn való tartózkodás, gyermekek alvásának, pihenésének 

megszervezése, különböző tevékenységek váltakozása) 

 tevékenységek közötti szünet biztosítása, kötetlen futkározás, szaladgálás, hogy 

testileg, szellemileg felfrissüljenek. 

 az óvó-védő előírások megtartása, valamint a gyermekjátékszerek biztonsági 

követelményeinek megléte az óvoda egész területén és az óvodán kívül szervezett 

programok idején is az óvodapedagógusok kötelezettsége. 

Minden alkalmazott feladatát képezi az, hogy: 

 a veszélyforrásra az óvónők és a dajkák, udvaros, valamennyi dolgozó köteles a vezető 

figyelmét felhívni. A veszélyforrás megszüntetéséig a balesetmentes eszközt használni 

nem lehet. 

 minden területen törekedni kell az egészséges életmód feltételeinek a biztosítására 

 a szülőket helyettesítve szeretettel és gondoskodással vegye körül a gyermeket 

 szokások kialakítása, gyakoroltatása, számonkérése, 

 étkezések előtti kézmosás, réteges, időjárásnak megfelelő öltözködés, egészséges 

életmódra nevelés, tisztálkodás, elegendő mozgás, séta, mindennapos pihenés, 

napfürdőzés, vizes edzés, egészséges, tiszta környezet biztosítása a fertőzések, 

betegségek terjedésének megakadályozása, 

 megfelelő táplálkozásbiztosítása minőségileg és mennyiségileg egyaránt, 

 nyugodt, derűs légkör biztosítása, példamutatás a felnőttek részéről / halk beszéd/ 

 érzékszervek védelme / természetes, mesterséges fény biztosítása / 

Kirándulások, séták, egyéb programok, rendezvények látogatása esetére szóló előírások: 

 Az óvodában a gyermekek számára szervezett kirándulásoknak, sétáknak, egyéb 

rendezvényeken való részvételnek be kell épülni az éves tervbe. 

 A szülőkkel szülői értekezleten meg kell beszélni ezeket a programokat, - 

költségkímélő megoldást kell választani - a szülők dönthetnek a költségek vállalásáról. 



 

 Amikor az óvodát elhagyják a gyermekek, 10 gyermek mellé kell 1 pedagógust, kísérőt 

biztosítani. A sétákra a dajka néni is köteles elkísérni a csoportot, ha a gyermeklétszám 

ezt indokolja. 

 Közlekedési eszközökön való utazás, utaztatás alkalmával a dajka néni is rész vesz. 

Az esetlegesen előforduló baleset esetén vezetői teendők: 

A balesetről az óvodapedagógus tájékoztatja az intézményvezetőt, vagy a helyettest. A nyolc 

napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálnunk. Fel 

kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről a 

KIR rendszerben internet alapú jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Jegyzőkönyv készítését az óvodavezető végzi, hiányzása esetén a helyettes, akik 

részére az óvodavezető jogosultságot adott a rendszerben a jegyzőkönyv kitöltésére. Az 

elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy 

példányát át kell adni a kiskorú gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító 

intézményében meg kell őrizni. 

Súlyosnak minősülő gyermekbalesetet az intézményvezetőnek (távolléte esetén a 

vezető-helyettesnek illetve a helyettesítés rendje c. fejezetben leírtak szerint) azonnal be kell 

jelentenie telefonon, e-mailben vagy faxon a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény 

fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

Minden gyermekbalesetet követően az intézményvezető megteszi a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. Lehetővé tesszük az óvodai szülői közösség képviselője 

részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

Az óvó- védő funkció: 

Az óvó- védő funkció egyik sajátos kerete a szülőknek szóló Házirend, mely minden 

csoportban a faliújságon ki van függesztve, és minden szülő számára hozzáférhető. 

Biztonságot garantáló szabályok: 

A gyermekek védelme érdekében az óvoda kapuját a felnőttek kampós akasztóval is zárják. 

Tűz- és bombariadó esetén- a jelzett menekülési útiránynak megfelelően haladéktalanul el kell 

hagyni az épületet. Az intézményünk egész területén tilosa dohányzás, az alkohol és a drog 

fogyasztása! 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény 2. §-ának 2005. XI.1.-2006. VIII.31. közötti 

hatályos szövege a 2005. évi CLXXXI Törvény a rendelkezést a következők szerint 

módosította: 



 

Dohányzás az óvoda egész területén, és 5 m-es körzetében tilos! 

Az intézményvezető dohányzóhelyiséget nem jelölhet ki, ennek értelmében óvodánkban nincs 

kijelölt dohányzó hely. A módosítás 2006. IX. 1-től hatályos. 

A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésének eljárásrendje: 

 A mindennapos működés során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egészségéhez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen: 

 Az óvoda rendelkezik egészségfejlesztési tervvel, mely a pedagógiai program része. 

 Az óvodában a teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető az intézményben megvalósuló átfogó 

prevenciós programokba. 

Teendők a gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek észlelésekor: 

 Ha az óvodapedagógus észleli a problémát, beszél a gyermek szülőjével. 

 Jelez a vezetőnek 

 Ha a probléma továbbra is fennáll az óvodavezető és az óvodapedagógus fogadóóra 

keretében felhívja a szülő figyelmét a gyermek egészségét veszélyeztető helyzetre. 

 Ha a probléma továbbra is fennáll, a vezető jelez a TÁMASZ gyermekjóléti szolgálata 

felé 

XIV. Rendkívüli esemény, esetén szükséges teendők 

A 44/2007.(XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati 

feladatairól alapján: Rendkívüli eseménynek számít minden olyan az átlagostól jelentősen 

eltérő esemény, körülmény, mely az intézményben tartózkodó személyek éltét, testi épségét, 

vagy az itt található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezetett, vagy reális 

esélye van annak, hogy vezetni fog és ezzel intézmény működésében komoly zavart okoz. 

Rendkívüli eseménynek számít: 

 tűz 

 bombariadó 

 betörés - lopás 

 baleset 

Az intézményvezetője 

 gyakoroltatja évente a tűzvédelmi szabályzat tűzriadótervét 

 gondoskodik a munkavédelmi szabályzatban meghatározott egyéni védő 

felszerelésekről 



 

 gondoskodik a tűzvédelmi-és munkavédelmi oktatás megszervezéséről, (időpontjának 

meghatározása az éves munkatervben) 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelezni. Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó 

értesítéséről. Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén az 

SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Tűz esetén: a Tűzoltóság értesítése mellett azonnal gondoskodnunk kell a tűzriadó tervnek 

megfelelően az intézmény fegyelmezett és gondos kiürítéséről. Értesítjük a fenntartót. 

Bombariadó esetén: azonnal értesítjük a Rendőrséget. A villany és a gázkészülékek 

kikapcsolása mellett szintén kiürítjük az intézményt. Értesítjük a fenntartót. 

Betörés esetén: Értesítjük a Rendőrséget. Értesítjük a fenntartót. 

Lopás esetén: Értesítjük a Rendőrséget, megtesszük a szükséges feljelentéseket. 

Baleset esetén: Értesítjük a szülőt, miközben a szükségesnek megfelelően ellátjuk a 

gyermeket. Az óvónő mindaddig felelős a gyermekért, míg őt a szülőnek át nem adja. Szükség 

esetén megoldjuk az orvosi ellátást is. A fenti eseményekről és a hozott intézkedésekről az 

óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 

XV. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének 

rendje 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet: 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány 

 elektronikus okirat 

 elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint 

hitelesített papíralapú nyomtatvány 

Az elektronikus nyomtatványt – az intézményvezető utasítása szerinti gyakorisággal - papír 

alapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. Az oktatási ágazat irányítási 

rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban 

elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. 

(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata 

során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok 

papír alapú másolatát: 



 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, 

 óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumok a KIR rendszerében megtalálhatóak. A mappához való hozzáférés jogát az 

informatikai rendszerben korlátozzuk, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (intézményvezető-helyettes) férhet hozzá. 

A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően: 

 el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével 

hitelesített formában kell tárolni; 

 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást 

„elektronikus nyomtatvány” 

 a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát 

 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni. 

Az intézményben keletkezett vagy az intézmény részére elektronikus úton érkező leveleket, 

iratokat, az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettes készíti vagy nyomtatja ki. A 

papír alapú irattárazás tekintetében személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel. Az elektronikusan előállított 

papíralapú nyomtatványt használunk a csoportnaplónak. A napló számítógéppel folyamatos 

sorszámozással készül. A csoportnaplót az óvodavezető a nevelési év elején megnyitja és a 

nevelési év végén lezárja. Pótlapok betevésére nincs lehetőség. 

XVI. Tájékoztatás a Pedagógiai Programról, SZMSZ-ről, Házirendről 

A fenti dokumentumok nyilvánosak. Szóbeli tájékoztatást az óvodában csak az 

intézményvezetőtől hiányzása esetén az intézményvezető-helyettestől kérhetnek, a velük 

előzetesen egyeztetett időpontban. Minden csoportban megtalálható a Pedagógiai Program és a 

Házirend. A nevelési év első szülői értekezletén az óvodavezető tájékoztatja a szülőket a fenti 

dokumentumok elhelyezéséről, elérhetőségéről. Az óvoda hirdetőtábláján közöljük a 

dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás lehetőségeit. A leendő óvodások 

szüleinek a beiratkozás alkalmával a házirend egy példányát átadjuk. Az átvételről és a 

házirendről szóló tájékoztatásról írásban nyilatkoztatjuk a szülőket. 

XVII. Lobogózás szabályai 



 

Intézményünkre állandó jelleggel nemzetiszínű, zászlót tűzünk ki. Textil szálas anyagból, 

szövéstechnológiával készült piros, fehér és zöld színű szövetből varrott zászló használható. A 

zászlót tekintélyének megőrzése érdekében rendszeres tisztíttatjuk. 

Zászlóméret:100 X 200 cm. 

A zászlót fából készült zászlórúdra erősítve tűzzük ki. A zászlórúd nyers színű, fehér vagy fehér 

alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet. Zászlórúd mérete: 2,5 m 

A zászlódísz meglétéért felelős: intézményvezető. 

XVIII. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

Adatkezelési szabályzat (1. sz. melléklet) 

XIX. Az intézményvezető feladat-és hatásköréből leadott feladatot-és, 

hatásköröket, munkaköri leírás mintát 

1. Vezető helyettes munkaköri leírás minta (2. sz. melléklet) 

2. Óvodapedagógus munkaköri leírás minta (3. sz. melléklet) 

3. Pedagógiai asszisztens munkaköri leírás minta (4. sz. melléklet) 

4. Pedagógiai munkát segítő munkaköri leírás minta (5. sz. melléklet) 

5. Élelmezésvezető munkaköri leírás minta (6. sz. melléklet)  

6. Szakács munkaköri leírás minta (7. sz. melléklet) 

7. Konyhai kisegítő munkaköri leírás minta (8. sz. melléklet) 

 

XX. A munkaközi szünet igénybevételének szabályai: 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (103. §) A munkavállaló részére, ha a beosztás 

szerinti munkaidő a napi hat órát meghaladja, húsz perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A 

munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. A munkaközi szünetet 

legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni. Tekintettel arra, hogy a 

gyermekeket felügyelet nélkül hagyni nem szabad, intézményünkben a munkaközi szünetet a 

közalkalmazottak 12:00 -13:30 h között vehetik igénybe. A munkaközi szünet idejét (húsz 

perc) a dolgozónak le kell dolgozni, ennyivel hosszabb a közalkalmazott munkaideje. 

Záró-rendelkezések 

 

 

 

 

 



 

Legitimációs záradék: 

Az SZMSZ-t készítette: Az intézmény vezetője: 

intézményvezető aláírása 

 

nevelőtestület nevében aláírás 

          

alkalmazottak nevében aláírás 

Dátum: Báránd, 2016. 12. 10. 

 

Az SZMSZ-t jóváhagyta: Az intézmény vezetője 

intézményvezető aláírása 

Ph. 

Dátum: Báránd, 2016. 12. 15. 

 

Az SZMSZ-ről véleményét nyilvánította: 

szülői közösség nevében aláírás 

Dátum: Báránd, 2016.12. 12. 

 

Az SZMSZ-ről egyetértését kinyilvánította 

fenntartó nevében aláírás 

 

Dátum: Báránd, 2016.12. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

(Szülői Szervezet) 

 

„A szülői szervezet, a Bárándi Napsugár Óvoda SZMSZ-ének elfogadásához magasabb 

jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának 

biztosítása, az intézmény, tájékoztatási 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.” 

 

Báránd, 2016. 12.12. 

 

 

…………………………………………… 

Szülői Szervezet elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Véleményezésre jogosultak nyilatkozattétele 

(fenntartó) 

 

A Bárándi Napsugár Óvoda SZMSZ-ének elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez (ide azt kell beírni, amihez az egyetértését kérték a 

fenntartónak, vagy működtetőnek) a fenntartó, a működtető egyetértési jogát a jogszabályban 

meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentum …. pontjához egyetértését 

megadja, vagy ellenvetését az alábbiakban fogalmazza meg: …...” 

 

Báránd, 2016. 12. 15. 

 

 

…………………………………………… 

Fenntartó képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZMSZ elfogadása 

 

„A Bárándi Napsugár Óvoda nevelőtestülete, alkalmazotti értekezlete át nem ruházható 

jogkörében a szervezeti és működési szabályzatot 2016. év december hó 12. napján tartott 

határozatképes ülésén 100%-os igenlő szavazattal 9/2016. számú határozatával elfogadta. Az 

elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal 

tanúsítják. 

Báránd, 2016. 12. 12. 

 

 

 

Oláhné Csegedi Erika 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jegyzőkönyv 

Mellékletek 

1. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 

2. sz. melléklet: Vezető helyettes munkaköri leírás minta 

3. sz. melléklet: Óvodapedagógusok munkaköri leírás minta 

4. sz. melléklet: Pedagógiai asszisztens munkaköri leírás minta 

5. sz. melléklet: Pedagógiai munkát segítők munkaköri leírás minta 

6. sz. melléklet: Élelmezésvezető munkaköri leírás minta 

7. sz. melléklet: Szakács munkaköri leírás minta 

8. sz. melléklet: Konyhai kisegítő munkaköri leírás minta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. sz melléklet 

Ikt. sz.:  

Vezető helyettes munkaköri leírás 

 

A munkakört betöltő neve:  

Leánykori név:  

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya:  

 

I. Általános rész: 

 

1./ Munkakör megnevezés: 

 

2./ A munkavégzés helye:  

3./ A munkakör heti munkaideje:  

Kötött munkaidő (neveléssel, oktatással lekötött munkaidő):  

 

4./ A munka rendje:  

Délelőtt:  

Délután:  

 

5./ Kinevező, és munkáltatói jogkör gyakorlója: Az óvodavezetője nevezi ki, a nevelőtestület 

véleményét figyelembe véve. 

 

A vezető helyettesi kinevezés időtartama: 5. év. 

 

Helyettesítés rendje:  

Óvodapedagógus váltótársát helyettesíti, mely a heti 4 órát nem haladhatja meg, további 

időpontban a vezető utasítására más óvodapedagógus helyettesíti a hiányzó óvodapedagógust. 

Szakmai munkaközösség vezető jogosult a vezető helyettes helyettesítésére. 

 

A munkavállaló munkaterülete, a szervezeten belül:  

 



 

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: A 7 évenkénti 

120 órás továbbképzés elvégzése, munkaközösségi bemutató - foglalkozásokon, belső 

továbbképzéseken való részvétel.  

 

Elvárt ismeretek, az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok ismerete. 

A munkavégzéshez kapcsolódó Oktatási Hivatal által kiadott kézikönyvek, törvények, 

rendeletek etikai kódex ismerete.  

 

Szükséges képesség: Nevelői alkalmasság, jó kapcsolatteremtő készség, empátia, nyílt kedves 

személyiség, jó szervezőképesség, együttműködés. 

 

Személyes tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság. Kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás. 

 

II. Képzettségi előfeltételek: 

 

1./ Iskolai végzettsége: Felsőfokú - Óvodapedagógus 

2./ További szakképzettsége: -  

3./ Jogállása 

 

Munkáját a munka törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, Nemzeti 

Köznevelési törvény, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint köteles az óvodavezető 

közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. Beszámolási kötelezettséggel a 

munkáltatónak és az óvoda vezetőjének tartozik. 

 

III. Titoktartási kötelezettség: 

 

 A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 

intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából 

belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 



 

 A gyermekekkel kapcsolatos bizalmas információnak tekintendő kérdésekben (a 

gyermek egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának 

sajátságos problémája) illetéktelen személyeket tájékoztatni tilos. 

 

Óvodapedagógusi feladatok 

 

IV. A munkakör jellemzői: 

 

IV/ 1. Célja:  

 A szülőkkel együttműködve, az óvodáskorú gyerekek nevelése - oktatása: 

A gyermekek-testi- lelki-szellemi- erkölcsi gondozása, egyéni és közösségi 

nevelése, fejlesztése, fejlődésük, sokoldalú elősegítése, tevékenységük 

életkoruknak megfelelő irányítása. 

 

IV./2. A munkaköréből adódó és elvárható magatartási követelmények: 

 

 A gyermekek, szülők, valamint munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartja javaslataikra kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Munkatársaival együttműködik. 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalom teli magatartást tanúsít. 

 A gyermekekkel szemben barátságos kedves. 

 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 

 Szeretetteljes, példaadó viselkedésével, önmaga tisztaságával gondozottságával, 

ápoltságával példát mutat. 

 Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség jellemezze a munkáját. 

 Óvodai munkája során tartsa be világnézetét és politikai semlegességét. 

 A pedagógus etika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletében is betartja. 

 

IV./3. A cél eléréséhez szükséges feladatatok, főbb tevékenységek: 

Kötött óraszámon belül: pedagógiai- szakmai feladatok (a 2011 CXC. köznevelési törvény előírásai alapján) 

 

 Az óvodapedagógus nevelő fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai 

alapdokumentumok határozzák meg. 



 

 Munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, melyre írásban, tervszerűen is 

felkészül (tematikus terv (1 hónap), nevelési terv (1 hónap). 

 Szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát /nevelési módszerek, 

szemléltető eszközök készítése/. 

 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyermekekkel. 

 Kötött óraszámát kizárólag a gyermekek között tölti el. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről. 

 Körültekintően gondoskodik a balesetmentes veszélyek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, séta, kirándulás). 

Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört, a szabad játékot, a párhuzamos 

tevékenységek lehetőségét a gyermekcsoportban. 

 Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket 

(élmény alapú tapasztalás, hely, idő, eszköz). 

 A gyermekek részére az ismereteket változatos módon sokoldalúan adja át. 

 Évente kétszer felméri, és írásban rögzíti a csoportjában tartozó gyerekek fejlettségi 

szintjét. Éves pedagógiai munkáját, ehhez viszonyítva tervezi, szervezi. 

 Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, az óvoda vezetőjét, és az érintett gyermek 

szüleit. Amennyiben indokolt tanácsot, segítséget kér az óvoda vezetőjétől, és más 

szakemberektől (fejlesztőpedagógus, logopédus). 

 Differenciált neveléssel oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 

szükségleteinek és képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 

nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság 

elfogadását. 

 A pedagógiai programnak valamint az intézmény működési dokumentumainak 

megfelelően legalább két alkalommal tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről. 

 Az SZMSZ-ben rögzített ünnepéhez, óvodai hagyományokhoz igazítja csoportja 

ünneplési, megemlékezési módját. 

 Biztosítja csoportja számára kulturális programokon, sétákon, kirándulásokon való 

részvételt. Buszos közlekedés esetén utas listát visz magával, melynek egy példányát a 

sofőrnek adja. 

 

IV./4 Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők: 



 

 

 Az adminisztratív feladatok határidőre történő teljesítése. 

 A pedagógiai program és az éves pedagógia munkaterv elkészítésében esetleges 

módosításában, mint a nevelőtestület tagja aktívan részt vesz. Ezek tartalmát jól ismeri, 

azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatban valamint az óvoda Házirendjébe 

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyermekekkel, és 

azok szüleivel. 

 Hivatásából eredő kötelessége, a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a 

műveltségbeli, pedagógus kompetenciák területén történő fejlődés. Ennek érdekében 

folyamatosan képezze magát. 

 Évente kétszer szülői értekezletet szervez. 

 Nyomon követi a gyermekek hiányzását, naprakészen a mulasztási napló útmutatójának 

és a hatályos jogszabályoknak rendeleteknek megfelelően vezeti, hó végén és év végén 

összesíti az igazolt és igazolatlan hiányzásokat. 

 Az igazolatlan hiányzásról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 Naprakészen vezeti a csoportnaplót. 

 Évente kétszer kitölti a „Gyermekek fejlődési naplóját” mely a gyermekek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyermek egyéni fejlesztési tervét, 

mely a csoportnapló komplex tervezésében is megjelenik. 

 BECS vezetőjével és tagjaival együttműködik, részt vesz az intézményfejlesztési, 

intézmény önértékelési feladatokban. Az, OH által üzemeltetett informatikai felületre 

feltölti az önértékelését, elkészíti az önfejlesztési tervét. 

 Közreműködik a gyermekek fejlődési vizsgálatának megszervezésében. 

 Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (Hajdú-Bihar Megyei 

Szakszolgálat Püspökladány, Szakértői Bizottság, Bíróság számára pl. gyermek 

elhelyezési ügyben). 

 

IV./5. Egyéb feladatok: 

 

 A szülő írásbeli beleegyezésével családlátogatást végez. 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása. 

 A szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása. 

 Szakmai megbeszéléseken valamint nevelői értekezleten való részvétel. 



 

 Kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése lebonyolítása. 

 

A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

 

IV./6. Jogkör, hatáskör:  

 Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által 

valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

 

IV./7. Ellenőrzésére jogosult: 

 Intézményvezető 

 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai (BECS tagjai, szakmai munkaközösség tagjai) az 

intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

IV./8. Egyes jogok biztosítása: 

 

 Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, a lelki bántalmazás (megfélemlítés, kiabálás, kinevetés, megszégyenítés), étel 

elfogyasztására való kényszerítés, vagy étel megvonása, levegőzés megvonása, játékidő 

lerövidítése, felesleges sorakoztatás, várakozás. 

 A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. 

A gyermekekre a dajka néni csak altatási időben vigyázhat, nevelőtestületi 

értekezletek, munkahelyi foglalkozások megbeszélési ideje alatt. 

 Amennyiben az óvodai idő alatt bármilyen baleset történik az óvodapedagógus 

távollététben, a felelősség az óvodapedagógust terheli. 

 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor.  

 A gyermek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 Gondoskodik az intézményi munkarend valamint a gyermeke napirendjének 

betartásáról. 

 



 

V. Általános szabályok: 

 

V. /1. Munkavállaló jogai és kötelezettségei: 

 

 Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a 

jogszabályok számára előírnak, biztosítanak illetve az SZMSZ idevonatkozó része 

tartalmaz. 

Egyéb szabályok tekintetében a belső szabályzatokban rögzítettek betartása a 

mérvadók. 

 A közalkalmazott köteles részt venni tűz- és munkavédelmi oktatáson, évente egy 

alkalommal munkaköri alkalmassági vizsgálaton. 

 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén munkába csak és kizárólag munka 

alkalmassági vizsgálat után állhat. 

 Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti az óvoda jó hírnevét. 

 A munkafegyelem betartása. 

 

V. /2. Különleges felelőssége, vagyoni érdekeltsége: 

 

 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, valamint állagmegóvásukról gondolkodik. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit köteles megóvni, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően használni. 

 A munkaviszonyából eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 Leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért valamint 

együttműködik a leltározásban. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi egészségügyi 

szabályokat. 

Tálaláskor fehér köpenyt, vagy kötényt visel. 

 

V./3. Felelősségre vonható: 

 

 A munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 

elvégzéséért. 



 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért. 

 A munkaeszközök berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért. 

 A vagyonbiztonság a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetettségéért. 

 

V./4. Egyéb: 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Köteles érkezéskor, és távozáskor munkaidő nyilvántartást vezetni. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak 

vezetői engedéllyel lehet. 

 Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, magánügyben csak a nevelő munka zavarása nélkül 

legszükségesebb esetben lehet használni mobiltelefont.  

A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt (csoportszobában, 

udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. 

Indokolt esetben rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a folyosón 

használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát. 

 A munkaközi szünet idejét 20 perc a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel 

hosszabb lesz a munkaideje. 

 

Munkakörülmények: 

 

 Napi felkészüléshez, nevelői szoba, áll rendelkezésre, számítógép használat. 

 Külön öltöző 

 Szakmai könyvtár, gyermek könyvtár 

 Szertár 

 Hivatalos ügyek intézéséhez telefon, internet, fénymásolás biztosított. 

 

 



 

Óvodavezető helyettesi feladatok 

 

A munkakör célja:  

 

 Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel képviseli az óvodát 

 Segíti az intézmény működtetését, és a vezető munkáját. 

 A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügyi-igazgatási, 

munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat. 

 Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

 

 

A munkakör és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

 

 Vezető helyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű, és törvényes 

működtetéséért. 

 Segíti és támogatja a vezető munkáját, a gyermeke, a szülők, a munkatársak és a 

fenntartó elvárásait figyelembe véve. 

 A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul teljes felelősséggel ellátja. 

 Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat. 

 

Főbb feladatok, tevékenységek: 

 

 A kötött óraszámon belül, (heti 26 óra) óvodapedagógusi feladatok ellátása. 

 A teljes munkaidő, (heti 14 órás) kitöltése alatt alapvető feladatok, pedagógiai- 

szakmai, tanügy-igazgatási feladatok, munkáltatói – humánpolitikai, gazdasági- 

adminisztratív feladatok. 

 

Pedagógiai - szakmai feladatok: 

 

 Aktívan részt vesz az óvodapedgógiai programjának kialakításában, elősegíti annak 

megvalósulását. 

Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi. 

 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 

 Az óvoda rendezvényeinek előkészítéseiben tevékenyen részt vesz. 



 

 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 

 Ösztönzi a pedagógusok tervszerű, és folyamatos önképzését. 

 Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 

 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli 

annak színvonalát, eredményességét, és hatékonyságát. 

 Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és gondoskodik arról, hogy a partnerek ismerjék 

ezek tartalmát. 

 

Tanügy-igazgatási feladatok: 

 

 Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 

 Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 

 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

 Javaslatot tesz, a nevelés nélküli munkanapok tartalmi ajánlására. 

 A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat 

azonnal jelzi a vezetőnek. 

 Javaslatot tesz a selejtezésre, részt vesz a leltározásban. 

 

Munkáltatói- humánpolitikai feladatok: 

 

 Naprakészen vezeti a szabadság nyilvántartást, és minden év január 31-ig elkészíti a 

szabadságolási ütemtervet. 

 Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, nyomon követi ezek betartását, 

ezekről a feladatokról tájékoztatja a vezetőt. 

 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a vezetőt. 

 Ellátja a nevelő testületi értekezletek szervezési feladatait. 

 A szervezeten belül elősegíti a munkafegyelem, és a törvényesség megtartását. 

 Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását. 

 

Gazdasági- adminisztratív feladatok: 

 

 A vezető hosszabb távolléte esetén, biztosítja a pontos adatszolgáltatást. 

Az intézményben lévő ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik, ha a vezető 

távol van. 



 

 Részt vesz az óvoda számára szükséges eszközök vásárlásában. 

 Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 

 Feladata az intézmény költségvetésének ismeretében a takarékos gazdálkodás, az 

intézmény vagyon őrzése védése. 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

 

 A feladat, és hatáskör értékelése. 

 Az intézmény egész működésére, és pedagógiai munkájára. 

 Az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 

 A belső ellenőrzések tapasztalataira. 

 

Határidő minden év június 30. 

Záró rendelkezések: 

 

 A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

és a Bárándi Napsugár Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

 A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartjaA munkaköri leírás hatálya: 

 

 A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes. 

 

Báránd, 2016.12. 12.  

P.H. 

 

……………………………………………  

Munkáltató  

Nyilatkozat: 

 A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, 

tudomásul vettem és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

 A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 



 

 Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi, és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt 

tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Báránd, 2016.12. 12.  

 

…………………………………………. 

Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. sz melléklet 

Ikt. sz.:  

Óvodapedagógus munkaköri leírás 

 

A munkakört betöltő neve: Leánykori név:  

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya:  

I. Általános rész: 

 

1./ Munkakör megnevezés:  

2./ A munkavégzés helye:  

3./ A munkakör heti munkaideje:  

4./ A munka rendje:  

 

Helyettesítés rendje:  

Óvodapedagógus váltótársát helyettesíti, mely a heti 4 órát nem haladhatja meg, további 

időpontban a vezető utasítására más óvodapedagógus helyettesíti a hiányzó óvodapedagógust. 

 

A munkavállaló munkaterülete, a szervezeten belül:  

 

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: A 7 évenkénti 

120 órás továbbképzés elvégzése, munkaközösségi bemutató - foglalkozásokon, belső 

továbbképzéseken való részvétel.  

 

Minősítési eljárás: A pedagógusminősítési eljárásra kötelezett.  

Elvárt ismeretek, az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok ismerete. 

A munkavégzéshez kapcsolódó Oktatási Hivatal által kiadott kézikönyvek, törvények, 

rendeletek etikai kódex ismerete.  

 

Szükséges képesség: Nevelői alkalmasság, jó kapcsolatteremtő készség, empátia, nyílt kedves 

személyiség, jó szervezőképesség, együttműködés. 

 



 

Személyes tulajdonságok: Pedagógusi elhivatottság. Kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás. 

 

II. Képzettségi előfeltételek: 

 

1./ Iskolai végzettsége: 

2./ További szakképzettsége: -  

3./ Jogállása 

 

Munkáját a munka törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, Nemzeti 

Köznevelési törvény, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint köteles az óvodavezető 

közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. Beszámolási kötelezettséggel a 

munkáltatónak és az óvoda vezetőjének tartozik. 

 

III. Titoktartási kötelezettség: 

 

 A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 

intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából 

belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

 A gyermekekkel kapcsolatos bizalmas információnak tekintendő kérdésekben (a 

gyermek egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának 

sajátságos problémája) illetéktelen személyeket tájékoztatni tilos. 

 

IV. A munkakör jellemzői: 

 

IV/ 1. Célja:  

 A szülőkkel együttműködve, az óvodáskorú gyerekek nevelése - oktatása: 

A gyermekek-testi- lelki-szellemi- erkölcsi gondozása, egyéni és közösségi 

nevelése, fejlesztése, fejlődésük, sokoldalú elősegítése, tevékenységük 

életkoruknak megfelelő irányítása. 

 

IV./2. A munkaköréből adódó és elvárható magatartási követelmények: 

 



 

 A gyermekek, szülők, valamint munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartja javaslataikra kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Munkatársaival együttműködik. 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalom teli magatartást tanúsít. 

 A gyermekekkel szemben barátságos kedves. 

 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 

 Szeretetteljes, példaadó viselkedésével, önmaga tisztaságával gondozottságával, 

ápoltságával példát mutat. 

 Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség jellemezze a munkáját. 

 Óvodai munkája során tartsa be világnézetét és politikai semlegességét. 

 A pedagógus etika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletében is betartja. 

 

IV./3. A cél eléréséhez szükséges feladatatok, főbb tevékenységek: 

Kötött óraszámon belül: pedagógiai- szakmai feladatok (a 2011 CXC. köznevelési törvény előírásai alapján) 

 

 Az óvodapedagógus nevelő fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai 

alapdokumentumok határozzák meg. 

 Munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, melyre írásban, tervszerűen is 

felkészül (tematikus terv (1 hónap), nevelési terv (1 hónap), tevékenységi terv (1 

hónap/2db), esetleírás pedagógiai problémáról (1db /félév), hospitálási napló (1 

db/félév)). 

 Szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát /nevelési módszerek, 

szemléltető eszközök készítése/. 

 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyermekekkel. 

 Kötött óraszámát kizárólag a gyermekek között tölti el. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről. 

 Körültekintően gondoskodik a balesetmentes veszélyek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, séta, kirándulás). 

Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört, a szabad játékot, a párhuzamos 

tevékenységek lehetőségét a gyermekcsoportban. 



 

 Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket 

(élmény alapú tapasztalás, hely, idő, eszköz). 

 A gyermekek részére az ismereteket változatos módon sokoldalúan adja át. 

 Évente kétszer felméri, és írásban rögzíti a csoportjában tartozó gyerekek fejlettségi 

szintjét. 

Éves pedagógiai munkáját, ehhez viszonyítva tervezi, szervezi. 

 Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, az óvoda vezetőjét, és az érintett gyermek 

szüleit. Amennyiben indokolt tanácsot, segítséget kér az óvoda vezetőjétől, és más 

szakemberektől (fejlesztőpedagógus, logopédus). 

 Differenciált neveléssel oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 

szükségleteinek és képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 

nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság 

elfogadását. 

 A pedagógiai programnak valamint az intézmény működési dokumentumainak 

megfelelően legalább két alkalommal tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről. 

 Az SZMSZ-ben rögzített ünnepéhez, óvodai hagyományokhoz igazítja csoportja 

ünneplési, megemlékezési módját. 

 Biztosítja csoportja számára kulturális programokon, sétákon, kirándulásokon való 

részvételt. Buszos közlekedés esetén utas listát visz magával, melynek egy példányát a 

sofőrnek adja. 

 

IV./4 Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők: 

 

 Az adminisztratív feladatok határidőre történő teljesítése. 

 A pedagógiai program és az éves pedagógia munkaterv elkészítésében esetleges 

módosításában, mint a nevelőtestület tagja aktívan részt vesz. Ezek tartalmát jól ismeri, 

azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 A Szervezeti és Működési Szabályzatban valamint az óvoda Házirendjébe 

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyermekekkel, és 

azok szüleivel. 

 Hivatásából eredő kötelessége, a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a 

műveltségbeli, pedagógus kompetenciák területén történő fejlődés. Ennek érdekében 

folyamatosan képezze magát. 

 Évente kétszer szülői értekezletet szervez. 



 

 Nyomon követi a gyermekek hiányzását, naprakészen a mulasztási napló útmutatójának 

és a hatályos jogszabályoknak rendeleteknek megfelelően vezeti, hó végén és év végén 

összesíti az igazolt és igazolatlan hiányzásokat. 

 Az igazolatlan hiányzásról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 Naprakészen vezeti a csoportnaplót. 

 Évente kétszer kitölti a „Gyermekek fejlődési naplóját” mely a gyermekek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyermek egyéni fejlesztési tervét, 

mely a csoportnapló komplex tervezésében is megjelenik. 

 BECS vezetőjével és tagjaival együttműködik, részt vesz az intézményfejlesztési, 

intézmény önértékelési feladatokban. Az, OH által üzemeltetett informatikai felületre 

feltölti az önértékelését, elkészíti az önfejlesztési tervét. 

 Közreműködik a gyermekek fejlődési vizsgálatának megszervezésében. 

 Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (Hajdú-Bihar Megyei 

Szakszolgálat Püspökladány, Szakértői Bizottság, Bíróság számára pl. gyermek 

elhelyezési ügyben). 

 

IV./5. Egyéb feladatok: 

 

 A szülő írásbeli beleegyezésével családlátogatást végez. 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása. 

 A szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása. 

 Szakmai megbeszéléseken valamint nevelői értekezleten való részvétel. 

 Kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése lebonyolítása. 

 

A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

 

IV./6. Jogkör, hatáskör:  

 Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által 

valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

 

IV./7. Ellenőrzésére jogosult: 

 Intézményvezető 

 Intézményvezető – helyettes 

 Szakmai munkaközösség vezető 



 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai (BECS tagjai, szakmai munkaközösség tagjai) az 

intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

 

IV./8. Egyes jogok biztosítása: 

 

 Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 A gyermekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, a lelki bántalmazás (megfélemlítés, kiabálás, kinevetés, megszégyenítés), étel 

elfogyasztására való kényszerítés, vagy étel megvonása, levegőzés megvonása, játékidő 

lerövidítése, felesleges sorakoztatás, várakozás. 

 A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. 

A gyermekekre a dajka néni csak altatási időben vigyázhat, nevelőtestületi 

értekezletek, munkahelyi foglalkozások megbeszélési ideje alatt. 

 Amennyiben az óvodai idő alatt bármilyen baleset történik az óvodapedagógus 

távollététben, a felelősség az óvodapedagógust terheli. 

 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét, a gyermekkel kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor.  

 A gyermek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 Gondoskodik a szülők köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

 Gondoskodik az intézményi munkarend valamint a gyermeke napirendjének 

betartásáról. 

 

V. Általános szabályok: 

 

V. /1. Munkavállaló jogai és kötelezettségei: 

 

 Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a 

jogszabályok számára előírnak, biztosítanak illetve az SZMSZ idevonatkozó része 

tartalmaz. 

Egyéb szabályok tekintetében a belső szabályzatokban rögzítettek betartása a 

mérvadók. 



 

 A közalkalmazott köteles részt venni tűz- és munkavédelmi oktatáson, évente egy 

alkalommal munkaköri alkalmassági vizsgálaton. 

 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén munkába csak és kizárólag munka 

alkalmassági vizsgálat után állhat. 

 Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti az óvoda jó hírnevét. 

 A munkafegyelem betartása. 

 

V. /2. Különleges felelőssége, vagyoni érdekeltsége: 

 

 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, valamint állagmegóvásukról gondolkodik. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit köteles megóvni, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően használni. 

 A munkaviszonyából eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 Leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért valamint 

együttműködik a leltározásban. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi egészségügyi 

szabályokat. 

Tálaláskor fehér köpenyt, vagy kötényt visel. 

 

V./3. Felelősségre vonható: 

 

 A munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 

elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért. 

 A munkaeszközök berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért. 

 A vagyonbiztonság a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetettségéért. 

 

V./4. Egyéb: 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 



 

 Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Köteles érkezéskor, és távozáskor munkaidő nyilvántartást vezetni. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak 

vezetői engedéllyel lehet. 

 Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, magánügyben csak a nevelő munka zavarása nélkül 

legszükségesebb esetben lehet használni mobiltelefont.  

A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt (csoportszobában, 

udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. 

Indokolt esetben rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a folyosón 

használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát. 

 A munkaközi szünet idejét 20 perc a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel 

hosszabb lesz a munkaideje. 

V./5. Vállat feladatai: 

Munkakörülmények: 

 

 Napi felkészüléshez, nevelői szoba, áll rendelkezésre, számítógép használat. 

 Külön öltöző 

 Szakmai könyvtár, gyermek könyvtár 

 Szertár 

 Hivatalos ügyek intézéséhez telefon, internet, fénymásolás biztosított. 

 

Záró rendelkezések: 

 

 A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

és a Bárándi Napsugár Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

 A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja. 

 

A munkaköri leírás hatálya: 

 



 

 A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes. 

 

Báránd, 2016.12. 12.  

 

P.H. 

 

……………………………………………  

Munkáltató  

 

Nyilatkozat: 

 A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, 

tudomásul vettem és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

 A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi, és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt 

tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Báránd, 2016.12. 12.  

 

…………………………………………. 

Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. sz. melléklet 

Ikt. sz.:  

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírás 

 

A munkakört betöltő neve:  

Leánykori név:  

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya: (besorolása közalkalmazotti bértáblának 

megfelelően.) 

 

I. Általános rész: 

 

1./ Munkakör megnevezés: Pedagógiai asszisztens 

 

2./ A munkavégzés helye:  

3./ A munkakör heti munkaideje:  

 

4./ A munka rendje:  

 

II. Képzettségi előfeltételek: 

 

1./ Iskolai végzettsége: 

2./ További szakképzettsége: 

3./ Jogállása: 

 

Munkáját a munka törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, Nemzeti 

Köznevelési törvény, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint köteles az óvodavezető 

közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. Beszámolási kötelezettséggel a 

munkáltatónak és az óvoda vezetőjének tartozik. 

 

III. Titoktartási kötelezettség: 

 



 

 A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 

intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából 

belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

 A gyermek fejlődésével kapcsolatosan a szülőket nem tájékoztathatja, nem 

informálhatja csak a gondozási étkezési feladatokról adhat a szülőknek tájékoztatást. 

Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyermek óvónőjéhez, vagy az 

intézményvezetőjéhez, távollétében a helyetteshez. 

 

IV. A munkakör jellemzői: 

 

IV/ 1. Célja:  

 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. 

 A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és 

folyamatos ellátása érdekében az óvodapedagógusok munkájának segítése. 

 

IV./2. A munkaköréből adódó és elvárható magatartási követelmények: 

 

 A gyermekek, szülők, valamint munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartja javaslataikra kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Munkatársaival együttműködik. 

 A munkakörének ellátásához szükséges bizalom teli magatartást tanúsít. 

 A gyermekekkel szemben barátságos kedves. 

 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 

 Szeretetteljes, példaadó viselkedésével, önmaga tisztaságával gondozottságával, 

ápoltságával példát mutat. 

 Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség jellemezze a munkáját. 

 Óvodai munkája során tartsa be világnézetét és politikai semlegességét. 

 Vélemény nyilvánításához való jogát, a munkáltató jó hírnevét, érdekét veszélyeztetve 

nem gyakorolhatja. 

 

IV./3. Pedagógia munka segítése, a gyerekekkel kapcsolatos napi feladatok: 

 



 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles 

gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális segítéséről, az óvodapedagógusok iránymutatása szerint: 

 A gyermekek felügyeletének biztosítása. 

 A párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezése, és lebonyolítása. 

 A lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek segítése, a másság 

elfogadtatása. 

 A gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtése, a balesetek elkerülésének 

kivédése. 

 A tevékenység szervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosítása. 

 Az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezése lebonyolítása. 

 figyelemmel kíséri a csoportra-gyerekekre vonatkozó terveket, azok lebonyolítását, 

felelősségteljesen segíti. 

 Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, probléma esetén jelzési 

kötelezettsége van az óvodapedagógus és az óvodavezető felé. 

 A gyermekek életkorának fejlettségének figyelembevételével elsajátítja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartására. 

 A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismerteket adja át. 

 Gondoskodik a gyermekek napirendjének betartásáról. 

IV./4 feladatkör részletesen / az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó 

nevelőmunkát: 

 

 A tevékenységek megszervezésében az óvodapedagógusok irányításával segíti a 

csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba 

átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a 

gyermekeknek egyéni segítséget nyújt. 

 Segíti a gyermekek befogadásának zökkenőmentessé tételét. 

 Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, étkezésnél, 

öltözködésnél, tisztálkodásban, levegőztetés előkészítésében, és lebonyolításában. 

 Séták, óvodán kívüli tevékenységek, programok, kirándulások, alkalmával segíti a 

gyermekek utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

 A délután folyamán az óvodapedagógus útmutatása szerint segít a szervezett 

tevékenységek előkészítésében levezetésében. 



 

 Délutáni pihenési idő alatt eszközöket készít, azokat karban tartja, előkészíti a 

következő napra. 

 Óvodapedagógus útmutatása alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést 

végez. 

 Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti az 

óvodapedagógust és az intézmény vezetőt. 

 Ismeri az intézmény alapdokumentumait (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házi rend, 

stb.). 

 Munkáját minden esetben a dokumentumok alapján és az óvodapedagógusok 

útmutatása alapján végzi. 

 

IV./5. Időszakos feladatok: 

 

 Az óvodapedagógusok megbízása alapján részt vesz a csoportszoba dekorálásában, az 

évszakok, az időszakoknak megfelelően. 

 A gyermeki alkotásokat kifüggeszti, leszedi, és a gyermekek dossziéjába gyűjti. 

 Felel a szertár rendezettségéért, rendben tartásáért. 

 Ellátja az eseti nem rendszeres feladatokat, gondozási feladatokat a kijelölt csoportban, 

amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

 

IV./6. Együttműködési kapcsolat: 

 

 A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít, 

kompetencia határait betartja. 

 A pedagógiai asszisztens rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, a vezető 

helyettessel, és a csoportos óvodapedagógusokkal. 

 Az óvodán belül törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására, az óvoda 

valamennyi dolgozójával. 

 

IV./7. Információs kapcsolat: 

 Információkat az óvoda vezetőjétől, helyettesétől, óvodapedagógusoktól kaphat, és 

velük oszthat meg. 

 A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az óvoda 

vezetője  



 

 alkalmanként megbízza. 

 A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja! 

 

V. Általános szabályok: 

 

V. /1. Munkavállaló jogai és kötelezettségei: 

 

 Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a 

jogszabályok számára előírnak, biztosítanak illetve az SZMSZ idevonatkozó része 

tartalmaz. 

Egyéb szabályok tekintetében a belső szabályzatokban rögzítettek betartása a 

mérvadók. 

 A közalkalmazott köteles részt venni tűz- és munkavédelmi oktatáson, évente egy 

alkalommal munkaköri alkalmassági vizsgálaton. 

 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén munkába csak és kizárólag munka 

alkalmassági vizsgálat után állhat. 

 Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti az óvoda jó hírnevét. 

 A munkafegyelem betartása. 

 

V./2. Különleges felelőssége, vagyoni érdekeltsége: 

 

 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, valamint állagmegóvásukról gondolkodik. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit köteles megóvni, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően használni. 

 A munkaviszonyából eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 Leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért valamint 

együttműködik a leltározásban. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi egészségügyi 

szabályokat. 

Tálaláskor fehér köpenyt, vagy kötényt visel. 

 



 

V./3. Felelősségre vonható: 

 

 A munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 

elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért. 

 A munkaeszközök berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért. 

 A vagyonbiztonság a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetettségéért. 

 

V./4. Beszámolási kötelezettség: 

 

- Nevelési év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli. 

V./5. Egyéb: 

 

 Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Köteles érkezéskor, és távozáskor munkaidő nyilvántartást vezetni. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak 

vezetői engedéllyel lehet. 

 Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, magánügyben csak a nevelő munka zavarása nélkül 

legszükségesebb esetben lehet használni mobiltelefont.  

A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt (csoportszobában, 

udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. 

Indokolt esetben rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a folyosón 

használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát. 

 A munkaközi szünet idejét 20 perc a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel 

hosszabb lesz a munkaideje. 

Záró rendelkezések: 

 

 A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

és a Bárándi Napsugár Óvoda szabályzatai az irányadóak. 



 

 A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja. 

 

A munkaköri leírás hatálya: 

 

 A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes. 

 

Báránd, 2016.12. 12.  

P.H. 

……………………………………………  

Munkáltató  

Nyilatkozat: 

 A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértettem, 

tudomásul vettem és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

 A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi, és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt 

tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

Báránd, 2016.12. 12.  

 

…………………………………………. 

Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. sz. mellkélet 

Ikt. sz.:  

Dajkai munkaköri leírás 

 

A munkakört betöltő neve:  

Leánykori név:  

A munkakört betöltő közalkalmazotti osztálya: (besorolása közalkalmazotti bértáblának 

megfelelően.) 

 

I. Általános rész: 

 

1./ Munkakör megnevezés: Nevelőmunkát közvetlenül segítő dajka 

 

2./ A munkavégzés helye: Bárándi Napsugár Óvoda 4161. Báránd, Kossuth tér 6. 

3./ A munkakör heti munkaideje: 40 óra  

4./ A munka rendje: Egy heti váltásban nyitós, délelőttös, délutános. 

 

 Nyitós: 7:30-14:30 

 Délelőttös: 8:00-16:00 

 Délutános: 10:00-18:00 

 

II. Képzettségi előfeltételek: 

 

1./ Iskolai végzettsége: Szakközépiskola 

2./ További szakképzettsége: Dajka 

3./ Jogállása 

 

Munkáját a munka törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, Nemzeti 

Köznevelési törvény, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint köteles az óvodavezető 

közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. Beszámolási kötelezettséggel a 

munkáltatónak és az óvoda vezetőjének tartozik. 

 



 

III. Titoktartási kötelezettség: 

 

 A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 

intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából 

belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

 A gyermek fejlődésével kapcsolatosan a szülőket nem tájékoztathatja, nem 

informálhatja csak a gondozási étkezési feladatokról adhat a szülőknek tájékoztatást. 

Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyermek óvónőjéhez, vagy az 

intézményvezetőjéhez, távollétében a helyetteshez. 

IV. A munkakör jellemzői: 

 

IV/ 1. Célja:  

 Az óvodapedagógus segítő társaként végzi feladatait, együttműködve az óvodai nevelés 

alapelveinek megfelelően gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az 

érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a 

pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételek biztosításáról, baleset 

megelőzésről, kisebb baleseteknél elsősegélynyújtásról. 

 

IV./2. A munkaköréből adódó és elvárható magatartási követelmények: 

 

 A gyermekekkel szemben legyen barátságos, kedves. 

 A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő együttműködő magatartást tanúsítson. 

 A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. 

 Kapcsolatait a tapintat az elfogadás jellemzi, különös tekintettel a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekre. 

 Tisztában van a gyermekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények 

között sem sérti meg. 

 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

 Az óvodai munkája során példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga 

gondozottságával ápoltságával, gyermekszerető viselkedésével. 

 Kommunikációs és beszédmintájával pozitívan hat az óvodás gyermek fejlődésére. 

 

IV./3. Pedagógia munka segítése, a gyerekekkel kapcsolatos napi feladatok: 

 



 

 Az óvónővel azonos nevelési stílussal segíti a szokások kialakítását. 

 Segít megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit. 

 Tevékenységek szervezése során segíti az óvónő munkáját. 

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel egész napos 

nevelőmunkájában. 

 Az óvónő irányításával segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, 

étkeztetésében. 

 Gondozási feladatai során, a gyermek szükségleteire épített, érzelemközpontú, meleg 

attitűdű dajkai magatartást tanúsít, viselkedése legyen gyermekszerető, 

gyermekközpontú, személyi gondozottságával kommunikációs és beszédmintájával 

pozitívan hasson az óvodás gyermekek fejlődésére, kapcsolatait az odafigyelés a feltétel 

nélküli elfogadás, és tapintat jellemezze. 

 Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni. 

 Délelőtt a folyamatos étkezés és a tevékenységek segítése érdekében a csoportban 

tartózkodik (mozgás, festés, vágás, ragasztás, varrás) segíti az óvónők munkáját. 

 Mozgásos tevékenységekre a tornaszobában az eszközöket előre bekészíti, és ott 

tartózkodik a tevékenység alatt is. 

 Kísérőként segíti a gyermekek felügyeletét, az utcai séták kinti tevékenységek 

kirándulások ideje alatt. 

 Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik alapos és 

folyamatos szellőztetésről. 

 A megbetegedett, lázas elkülönített gyerekekre vigyáz, nyugtatja, amíg az orvos vagy a 

szülő meg nem érkezik. 

 Hányás, hasmenés, bepisilés, nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját leöblítve adja át a 

szülőnek. 

 Délutáni pihenési időben, bent tartózkodik a csoportban, a ceruzák naponkénti 

kihegyezése, szalvéta hajtogatása, zsebkendő pótlása, minden olyan tevékenység 

végzése, amire az óvodapedagógus megkéri. 

 

IV./4. Tisztaság megőrzésével kapcsolatos teendők: 

 

 A gyermekek környezetének, esztétikai rendjének érdekében saját csoportjában naponta 

elvégzi a csoportszoba és a hozzá tarozó öltöző, mosdó gyermek vécék takarítását, 

portalanítást, porszívózást az egészségügyi előírásoknak megfelelően. 



 

 A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti. 

 Lerakja és felszedi a fektető ágyakat. 

 Az óvoda helységeit tisztántartja. 

 Festés után ellátja a takarítási munkákat. 

 

IV./5. Étkezéssel kapcsolatos teendők: 

 

 Az ételt az óvodába szállítja, az edényeket tisztán tartja. 

 A tízórait, ebédet, uzsonnát a tálaló kocsival behozza, tízórai és uzsonna ideje alatt segít 

az óvónőnek az étkeztetésben. Az ebédet saját csoportjában a csoport szokásait 

figyelembe véve tálalja. 

 Ebéd előtt a lemosott kocsira felrakja az ebédeltetéshez szükséges tányérokat, 

evőeszközöket, poharakat a csoport létszámának megfelelően. 

 Étkezések befejezésével minden kimaradt ételt visszaküld a konyhára, étel a csoportban 

nem maradhat. 

 Étkezéskor tálal, ételt oszt, segíti az étkezést, az edényeket leszedi. 

 Elvégzi az étkezések utáni mosogatást. 

 

IV./6. Szervezési feladatok: 

 

 Közreműködik teremrendezési feladatok ellátásában.  

 Biztosítja a gyermekjáték és munkatevékenységeihez kapcsolódó teendő csoportszoba 

és udvari feltételeit. 

 Segítséget nyújt az udvarra kimenetelkor az öltözőkben. 

 

IV./7. Időszakos feladatok: 

 

 Évente minimum négy alkalommal nagytakarítást végez (különös gonddal végzi a 

fertőtlenítést a bútorok, játékok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását). 

Amennyiben indokolt (járvány idején gyakrabban is elvégzi a különböző 

részfeladatokat pl. ajtómosás, játékfertőtlenítés). 

 Kéthetente gondoskodik a gyermekek ágyneműjének le és felhúzásáról. 

 Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség esetén az óvodapedagógus kérésére 

gyakrabban is. 



 

 Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén fertőtleníti. 

 Kéthetenként fertőtleníti a játékokat, fogmosó poharakat, a fésűket pedig hetente. 

 Óvodán kívüli programok során elkíséri, a csoportot segít a gyermekek öltöztetésében, 

felügyeletében. 

 Szülő értekezletek, ünnepélyek, csoportrendezvények előkészítésében részt vesz és 

műszakbeosztásától függetlenül ott marat. 

 Őszi időszak végén, az udvari játékokat átválogatja (eltört balesetveszélyes játékok 

kirakása) lemossa. 

 Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat többek között az óvoda udvarának 

takarítását, kertjének gondozását, locsolását, valamint azokat az időszakos feladatokat, 

amivel az intézményvezető megbízza. 

IV./8. Együttműködési kapcsolat: 

 

 Napi kapcsolatban van konyha alkalmazottaival. 

 A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

 A dajka rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, a vezető helyettessel, és a 

csoportos óvodapedagógusokkal. 

 

IV./9. Információs kapcsolat: 

 

 Információkat az óvoda vezetőjétől, helyettesétől, óvodapedagógusoktól kaphat, és 

velük oszthat meg. 

 A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az óvoda 

vezetője  

 alkalmanként megbízza. 

 A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja! 

 

IV./10. Felelősségre vonható: 

 

 A munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos 

elvégzéséért. 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 



 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem, a munkatársak és a gyermekek jogainak 

megsértéséért. 

 A munkaeszközök berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért. 

 A vagyonbiztonság a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetettségéért. 

 

A munkáját ellenőrzők: Intézményvezető, intézményvezető helyettes. 

 

V. Általános szabályok: 

 

V. /1. Munkavállaló jogai és kötelezettségei: 

 

 Közalkalmazottként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a 

jogszabályok számára előírnak, biztosítanak illetve az SZMSZ idevonatkozó része 

tartalmaz. 

Egyéb szabályok tekintetében a belső szabályzatokban rögzítettek betartása a 

mérvadók. 

 A közalkalmazott köteles részt venni tűz- és munkavédelmi oktatáson, évente egy 

alkalommal munkaköri alkalmassági vizsgálaton. 

 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén munkába csak és kizárólag munka 

alkalmassági vizsgálat után állhat. 

 Tevékenységével, viselkedésével, megjelenésével segíti az óvoda jó hírnevét. 

 A munkafegyelem betartása. 

 

V./2. Különleges felelőssége, vagyoni érdekeltsége: 

 

 A takarítószereket elkülönítve biztonságosan a gyerekektől elzárt helyen tárolja. 

 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően használja, valamint állagmegóvásukról gondolkodik. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit köteles megóvni, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően használni. 

 A munkaviszonyából eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 Leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért valamint 

együttműködik a leltározásban. 



 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi egészségügyi 

szabályokat. 

Tálaláskor fehér köpenyt, vagy kötényt visel. 

 Amennyiben utolsónak hagyja el az óvoda épületét, felelősséggel eleget tesz a 

tűzbiztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak. Meggyőződik arról, hogy az, ablakok 

ajtók jól bevannak zárva ezután beüzemeli a riasztót és az óvodai épületet lezárja. A 

kulcsokat a vezető tudta nélkül senkinek át nem adhatja. 

 

V./3. Egyéb: 

 

 Munkahelyén 10 perccel a munkakezdés előtt jelenjen meg, hogy a munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Köteles érkezéskor, és távozáskor munkaidő nyilvántartást vezetni. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak 

vezetői engedéllyel lehet. 

 Az óvodai telefont magáncélra használni nem lehet. 

 A kötelező óraszám letöltése alatt, magánügyben csak a nevelő munka zavarása nélkül 

legszükségesebb esetben lehet használni mobiltelefont.  

A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt (csoportszobában, 

udvaron, séták, kirándulások során) nem megengedett, kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban kell tartani. 

Indokolt esetben rövid 1-2 perces magánbeszélgetés esetében a mobiltelefon a folyosón 

használható, ahol a gyermekek nem hallják a beszélgetés tartalmát. 

 A munkaközi szünet idejét 20 perc a munkavállalónak le kell dolgozni, ennyivel 

hosszabb lesz a munkaideje. 

 

Záró rendelkezések: 

 

 A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

és a Bárándi Napsugár Óvoda szabályzatai az irányadóak. 

 A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató 

fenntartja. 

 

 



 

A munkaköri leírás hatálya: 

 

 A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes. 

 

 

Báránd, 2016.12. 12.  

P.H. 

 

……………………………………………  

Munkáltató  

 

Nyilatkozat: 

 A munkaköri leírásban megfogalmazottakat megismertem, megértette, tudomásul 

vettem és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 Aláírásommal a munkakör ellátására kötelezettséget vállalok. 

 A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi, és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt 

tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Báránd, 2016.12. 12.  

 

 

 

…………………………………………. 

Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el. 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

124/2016.(XII.15.) KT határozat: 

HÁZIREND 
 

 

 

 

Bárándi Napsugár Óvoda 
2016. 

 

Intézmény OM azonosítója: 

202669 

Intézményvezető: 
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Legitimációs eljárás 

 

Elfogadta: 

Nevelőtestület nevében: 
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Alkalmazotti közösség képviselőjének aláírása: 
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Véleménynyilvánítók: 

 

 

 

 

Szülői szervezet elnökének aláírása: 

 

 

………………………………………………… 

 

 

Egyetértést kinyilvánító: 
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Tisztelt Szülő! 

 

A házirend jogi természetének jellemzője, hogy nem jogszabály, hanem egy olyan 

speciális jogi tény, amely az óvodában jogi normaként funkcionál. A házirend tehát olyan 

jogforrás, amely a köznevelési intézmény mindennapi működését, az óvodai életviszonyokat 

és az ebből fakadó mindennapi élethelyzeteket szabályozza. A házirendben foglalt előírások 

célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés-oktatás zavartalan 

megvalósítását. A házirend módosítását a nevelőtestület és a szülői közösség kezdeményezheti.  

 

A gyermek óvodába lépésének első pillanatától folyamatosan ismerkedhetnek meg Pedagógiai 

Programunkkal, Házirendünkkel, Szervezeti és Működési Szabályzatunkkal.  

Ezek „Nyilvánossági Dokumentumok” megtalálhatók az óvodatitkári irodában. A házirend 

megtalálható minden csoport gyermeköltözőjében is.  

A beiratkozás napján valamennyi család részére átadjuk a HÁZIREND egy példányát, hogy a 

gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos információk egyértelműen és hitelesen jussanak el 

Önökhöz.  

 

Kérjük Önöket a házirendben foglaltak maradéktalan betartására, melyek mindenkire nézve 

kötelező érvényűek, az intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig 

terjedő időszakban.  

 

A házirend célja: Az óvoda belső rendjének szabályozása. Biztosítja az óvodai közösség 

életének szervezését, a nevelési programban foglalt célok megvalósítását, feladatok ellátását. 

                                                                                        

Funkciója:  

 Helyi szabályok, végrehajtási módszerek, eljárások meghatározása. 

 A gyermeki jogok, kötelességek érvényesítéséhez szükséges rendelkezések 

meghatározása. 

 

Betartása a hatálya alá tartozók számára kötelező! 

Hatálya:  

A házirend területi hatálya kiterjed:  

Az intézmény területére. 

 

A házirend időbeli hatálya kiterjed: 

Az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig. Az óvodai illetve az óvodán kívüli 

rendezvényekre terjed ki (pl.: óvodai kirándulás). 

 

A házirend személyi hatálya kiterjed:  

Az óvodába felvett és belépett gyermekekre, azok szüleire (aki a gyermek törvényes 

képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket). 

  Az óvodában alkalmazott óvodapedagógusokra és egyéb munkakörben 

foglalkoztatottakra. A konyha szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az óvodával jogviszonyban 

nem állókra az SZMSZ tartalmaz szabályozást. 



 

1. Általános információk az óvodáról 

Az óvoda neve, címe, telefonszáma: 

Bárándi Napsugár Óvoda 

4161 Báránd, Kossuth tér 6. sz. 

Tel/fax.: 54/466-052, 

e-mail: ovodabarand@gmail.com 

Fenntartó: Báránd Községi Önkormányzat 

Intézményvezető: Oláhné Csegedi Erika 

Tel.: 06-70/938-44-89 

Intézményvezető- helyettes: Kerékgyártó Attiláné  

Tel.: 06-70/434-93-43 

Élelmezésvezető: Oláh Nikoletta 

Tel.:06-30/422-80-44 

 

2. Az intézmény működésének rendje 

2.1. Az óvoda működésének rendje: 

A nevelési év meghatározása: szeptember 1-től – augusztus 31-ig 

Nevelési év:     szeptember 1-től – augusztus 31-ig 

Nyitvatartási idő:    hétfőtől – péntekig 5 napos munkarenddel 

    reggel 7
00

 órától – 17
00

 óráig 

    napi 10 óra 

 

Reggel 7
00

 órától 7
30

-ig és délután 16
00

 órától 17
00

 óráig ügyelet van. Ez idő alatt a csoportok 

összevontan, egy óvónő felügyelete mellett működnek. 

Előzetes igényfelmérés alapján, amennyiben az óvodát igénybe vevők létszáma nem haladja 

meg az összlétszám 25 %-át az óvoda december 24-től – január 2-ig zárva tart. 

 

Az iskolai nyári szünet ideje alatt csökkentett létszámmal összevontan működik az óvoda. 

A nevelés nélküli munkanapok idejét az óvoda munkaterve tartalmazza, melyről a szülők a 

faliújságra helyezett hírlevélből tájékozódhatnak. 

2.2. A konyha működésének rendje: 

Nyitvatartási idő:   hétfőtől- vasárnapig 7 napos munkarenddel 

     reggel 6
00 

órától – 16
00

 óráig  

 

Az óvoda napirendje 

 

Az óvodába járás szabályai: 

 

 A gyermekeket 7
00

 órától folyamatosan lehet óvodába hozni – a csoportvezető óvónővel 

való egyeztetés alapján – az óvodai tevékenység zavarása nélkül. Az óvodai 

tevékenységek 7
30

 órától zajlanak folyamatosan. 

 A gyermekeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az 

óvónőnek. Ez azért fontos, mert ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a 

mailto:ovodabarand@gmail.com


 

csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat 

érte. 

 Az érkezési időben sem a gyermekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekre 

az óvónőt munkája közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert zavarja a nevelés 

folyamatát és balesetet idézhet elő. A gyermekekkel kapcsolatos esetenkénti 

megbeszéléseket az óvónők fogadóóráján vehetik igénybe. (A fogadóórák időpontját 

megtalálják a faliújságon) 

 

A gyermekek általános napirendje 

7 
 
-11

 
Szabad játék, folyamatos tízóraizás, komplex tevékenység 

11-12 Játék, mozgás, séta a szabadban, készülődés az ebédhez. 

12-13 Ebéd  

13-15 Délutáni pihenés 

15-16 Ébresztés, mozgás, uzsonnázás, szabad játék 

16-17 Szabad játék, folyamatos távozás 

 

Kérem a kedves szülőket, hogy az óvodai élet zavartalan működése érdekében délben 

12
45

, délután pedig 15 
30 

után jöjjenek érte a gyermekekért. 

 

Az óvodai jogviszony 

Az óvodai jogviszony keletkezése 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Orvos által igazolt, hogy teljesen egészséges, fertőző betegségtől mentes.  

A gyermekek óvodai felvétele:  

Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján történik. Az óvoda – a fenntartó által 

meghatározottak szerint az óvodai jelentkezés idejét és módját – a határidő előtt legalább 30 

nappal nyilvánosságra hozza, előreláthatólag, február hónapban. A szülők a fenntartó által 

kiadott, az óvodában is megtalálható „Óvodai jelentkezési lap” kitöltésével jelentkezhetnek az 

óvodába. A fenntartó dönt az indítható csoportok számáról és létszámáról, majd tájékoztatja 

erről az óvodavezetőt. Az óvodavezető írásban értesíti a jelentkező szülőket az óvodai 

felvételről, vagy elutasításról megjelölve a jogorvoslat lehetőségét. A felvételről, átvételről az 

óvoda vezetője dönt. A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, 

valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a 

gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt 

biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt 

biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy 

tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál 

régebb óta szerepel.  

A beiratkozás, a gyermek szüleinek személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó 

adatok rögzítésével. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő személyazonosságát igazoló 



 

dokumentumok, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ száma, 

lakcímkártyája. A házirend egy példányát az óvodai beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, 

melynek átvételét aláírásával igazolja.  

Az óvodai létszámtól függően nemcsak szeptemberi, hanem folyamatos felvételre is lehetőség 

van (pl. más településről, más óvodából történő átvételre), amennyiben ezt a férőhely és a 

gyermeklétszám megengedi. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való 

részvétel alól, az óvodai beiratkozásra benyújtja kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve, a kötelező felvételt biztosító 

óvoda vezetőjéhez. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek 

szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.  

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, abban a naptári évben, 

amelyben a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti, tankötelessé válik. Amennyiben a 

tankötelezettség teljesítése érdekében arra szükség van, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Püspökladányi tagintézménye, valamint a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

vizsgálatán való részvételt kérjük, a szülő egyetértésével, hozzájárulásával. A szülő 

kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a vizsgálaton. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére a szakértői bizottság 

véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését.  

 

Az óvodai jogviszony megszüntetése: 

 Az óvodai nevelés a tankötelezettség megkezdéséig vehető igénybe. 

 Óvodaváltoztatással 

      

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, a mulasztást igazolni kell. 

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: 

Ha ön a gyermeket, bármilyen ok miatt nem kívánja óvodába hozni, kérjük, erről 

legalább egy munkanappal korábban tájékoztassa az óvodát a 06-70/450-34-71-es 

telefonszámon. A szülő által telefonon bejelentett mulasztásokat („jön-, nem jön”) füzetben 

vezetjük. Ha a távolmaradás előre nem látható (pl. váratlan esemény, betegség stb.), azt annak 

napján 7 óráig be kell jelenteni az óvodába az alább megadott telefonszámon. Az 

óvodapedagógusokat a mobil telefonjukon nem zavarhatják, mobiltelefon használata a 

csoportban nem megengedett.  

A mulasztást igazoltnak tekintjük:  

 ha a gyermek beteg volt és azt orvosi igazolással igazolja 

 a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott az óvoda vezetőjétől a távolmaradásra,  

 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni (pl. vizsgálaton, fejlesztésen jelent meg, stb). 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják a mulasztás igazolatlan. Az óvodavezető az 

első igazolatlan hiányzás esetén értesíti a gyermek szülőjét az igazolatlan hiányzás 

következményeire. Ha az óvoda értesítése eredménytelen maradt, és a gyermek ismételten 

igazolatlanul mulaszt az óvoda a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve 

megkeresi a gyermek szülőjét. Indokolt esetben az óvodából való 10 napon túlmutató 



 

távolmaradást az óvodavezető engedélyezhet, amit írásban indoklással előre kell kérni. Az 

írásbeli kérelem formanyomtatványa (1. sz. melléklet) kérhető az óvodapedagógusoktól és a 

vezetőtől is.  

Ha betegség miatt hiányzik a gyermek, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába, 

az igazolásnak tartalmazni kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát. 

Csak pontosan és hiánytalanul kitöltött orvosi igazolást tudunk elfogadni.  

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy 

nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, - a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot 

és a gyermekjóléti szolgálatot, Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, 

bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 

figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó 

helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, kapcsolatos, továbbá a gyermek, 

érdekeit szolgáló feladatokat.  

Ha a gyermek részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési 

évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot, azaz a járási hivatalt. A szabálysértési tényállás megvalósulásához 

szükséges mulasztás mértéke az óvodaköteles korú gyermek esetében az adott nevelési évben 

összesen tizenegy nap.  

Ha a gyermek részt vesz az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési 

évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. Ebben az esetben a gyámhatóság a nevelési 

ellátás szüneteltetését rendeli el mindaddig, amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos 

jelleggel nem biztosítja. A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti a nevelési 

év kezdő napjától napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. 2015. szeptember 

01-től már három éves kortól kötelező napi négy órát az óvodai nevelésben részt venni. Az 

óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik. Másik 

intézménybe történő átíratáshoz (pl: költözés, stb.) a tőlünk kapott igazolást a fogadó 

intézményben kell leadni. Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony 

megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából töröljük. 

 

Óvó- védő rendelkezések: 

Óvodás gyermek óvodánkból csak szülő / gondviselő kíséretében érkezhet / távozhat! Óvodánk 

rendjéhez tartozik, hogy a gyermeket „kézből – kézbe” átadjuk.  

 Egyedül óvodába járó és óvodából hazajáró gyermekek felelősségének kérdése: 

Az egyedül óvodába járó gyermekért a gyermek csoportszobába lépéséig a szülőt terheli 

felelősség. Az egyedül hazajáró gyermekek esetében az alábbi kérelem és nyilatkozat 

aláírásával a szülők vállalják a felelősséget gyermekükért (2. sz. melléklet). 

 Amennyiben 14 éven aluli gyermek viszi haza az óvodás gyermeket, az óvodából való 

távozást követően felelősség a szülőt terheli. A csoportvezető óvónővel előzetes 

egyeztetés alapján szintén nyilatkozat aláírásával történhet. (3. sz. melléklet) 



 

 A munkaviszonnyal nem rendelkező, Gyes-en lévő szülők délután 16
 
óráig vigyék haza 

gyermekeiket. Erre azért van szükség, mert 16 
00

 órától ügyeletet tartunk, a csoportok 

összevontan, épületenként egy óvónő felügyeletével működnek. A gyermekek 

biztonságos felügyelete csak így oldható meg. 

 A szülők mielőtt elviszik gyermekeiket az óvodából, jelezzenek a gyermek 

felügyeletével megbízott óvónőnek, felnőttnek. 

 Amennyiben egy gyermekért nem jönnek érte a zárás idejéig, a délutános óvónő 

gondoskodik a gyermek biztonságos elhelyezéséről. 

 Szülőn kívül a gyermeket az óvónővel való előzetes egyeztetés alapján családtagok is 

hazavihetik. 

 Külön élő szülők esetében csak a bírósági végzésben feltüntetett szülőnek adjuk át a 

gyermeket. Ameddig ez nincs bármelyik szülő, nagyszülő elviheti a gyermeket.  

 A nevelési év végén vagy elején gyermekbiztosítás köthető az ingyenes állami 

biztosítás mellett, többletszolgáltatást biztosítva.  

 A nevelési év kezdetekor, és minden külső helyszín látogatása előtt a gyermekekkel 

ismertetjük a balesetvédelem elvárásait, a veszélyforrásokat. A gyermekek a helyes 

magatartási és közlekedési szabályokról tájékoztatást kapnak, valamint balesetvédelmi 

oktatásban is részesülnek.  

 Amennyiben a gyermekek tömegközlekedéssel vagy különjáraton a gyermekek 

szállítására alkalmas busszal, illetve felnőtt szállításra alkalmas busszal, villamossal, 

trolibusszal, vonattal közlekednek, a szülők hozzájárulási nyilatkozatával tehetik meg. 

 Gyermekbaleset esetén azonnal értesítjük a mentőszolgálatot és a szülőt. Ha a szülő 

nem érkezik meg időben, a gyermek felügyeletét ellátó óvónő köteles elkísérni a 

gyermeket.  

 A szülő köteles elérhetőségét az óvoda rendelkezésére bocsátani. Az óvónők a 

gyermekről megtudott adatokat minden esetben bizalmasan kezelik. Az óvoda, óvó- 

védő előírásai részletesen megtalálhatók az SZMSZ–ben. 

 A gyermekbalesetek és szökések megelőzése érdekében kérjük a szülőket minden 

esetben zárják be maguk után a bejárati kaput. 

 Az óvoda udvarán épült belső kerítésen való átjárás szülőknek és gyermekeknek 

TILOS! 

A gyermekek ruházata 

 Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság, alkalmazzák a réteges öltözködés 

szabályait. 

 Szükséges átöltözéshez tartalék ruha, megfelelő mennyiségű legyen, évszaknak 

megfelelően cseréljék. 

 Minden csoportban szükséges kényelmes, csúszásmentes, jól záródó, lábat tartó 

váltócipő. A papucsok, klumpák, mamuszok balesetveszélyesek, könnyen 

átnedvesedhetnek ezért viseletük az óvodában nem megengedhető.  

 Kérjük minden ruhadarabot, lábbelit lássanak el a gyermek jelével, és úgy helyezzék el 

az öltözőszekrénybe. 

 Értékes ruhadarabok, cipők stb. behozatalának felelőssége a szülőt terheli. 



 

 A tornaruhát külön „tornazsákba” helyezzék el. A tornafelszerelés: rövidnadrág, póló, 

és tornacipő. Ezek heti tisztántartásáról se feledkezzenek el.  

 Kérjük önöket, hogy gyakran nézzék át a gyermekek váltózsákját! Felesleges 

ruhadarabokat ne tartsanak benne, a váltóruha megfelelő méretű legyen. 

 A gyermek az ágyneműjét kéthetente kérjük kimosni. 

A gyermekek étkeztetése az óvodában 

A gyermekeknek napi háromszori étkezésre van lehetőségük  

Konyha 4161 Báránd Kossuth u. 53-55. 

Élelmezésvezető: Oláh Nikoletta 

Az étkezési térítési díjat az érvényes rendelet alapján a fenntartó határozza meg. 

Önöknek lehetőségük van arra, hogy a rendeletek alapján különböző kedvezményeket 

vegyenek igénybe. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, normatív kedvezmény, tartós 

betegségre járó kedvezmény) 

A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) igénybevételének feltételei:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket 

nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem 

kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. 

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő 

gyermek után, amennyiben 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

  tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek  

 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az 

életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos 

 akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek  

 akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság  

 akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2015. évben a 89 

408Ft-ot) 

Az ingyenes gyermekétkeztetést igényelheti:  

 az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes 

gyermekétkeztetést) 

 az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja  

 a nevelésbe vett óvodába járó gyermek nevelőszülője 

Az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál a következő családtagok jövedelmét kell figyelembe 

venni:  

A kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe 

venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező:  

 szülőt, szülő házastársát vagy élettársát  



 

 tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési 

intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben 

nappali képzésben tanuló gyermeket és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy 

súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenesen elhelyezett 

gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket, és 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet  

 szülő vagy házastársa által eltartott egyéb rokont 

A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint, 

„Nyilatkozatot” kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani az óvodai nevelésben részesülő 

gyermek után. 

A nyilatkozathoz nem kell egyéb dokumentumot csatolni, a szülő büntetőjogi 

felelőssége tudatában tölti ki. A nyilatkozatot az óvodában az óvodapedagógusoknak kell 

leadni, aki továbbítja az intézmény vezetőjének. A nyilatkozat év közben is bármikor 

benyújtható, azonban az ingyenesség visszamenőleg egyedül a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek esetén kerül megállapításra. Az összes többi esetben a 

kérelem benyújtását követő naptól étkezhet ingyen a gyermek. A szülőnek be kell jelenteni, ha 

a nevelési év során viszonyaikban változás következik be (pl. testvér születése, jövedelmi 

helyzet változása) Minden évben beiratkozáskor tájékoztatjuk a szülőket az ingyenes étkezés 

lehetőségéről és igénybevételének módjáról. 

A születés- és névnapi köszöntésre szánt süteménnyel kapcsolatos elvárások: Az 

élelmiszer eredetű megbetegedések jelentős közegészségügyi problémának számítanak. A 

kockázati tényezők csökkentése érdekében, az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő, 

csak ellenőrzött gyártótól származó, originált, gyári csomagolású édesség, sütemény kerülhet 

fogyasztásra az óvodában. 

Az óvodában otthonról hozott élelmiszer fogyasztása, nassolás a többi gyermek előtt 

(csokoládé, cukorka, banán, stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztántartását is zavarja. 

Az óvoda gondoskodik a gyermekek folyadékpótlásáról (víz) ezért otthonról hozott 

folyadék, üdítő, tea fogyasztása nem ajánlott. Kivétel: ha a gyermek egészségi állapota 

(allergia, ételérzékenység stb.) indokolja, mely orvos által igazolt. 

Óvodába érkezés előtt célszerű otthon megreggeliztetni a gyermekeket, mert 

önmagában a tízórai nem fedezi a gyermek délelőtti ennivaló szükségletét. 

A napi étkezés igénylésének és lemondásának határideje az étkezést megelőző nap délután 

15
00

 óra. Kivétel az előre nem látható esemény pl. betegség, amikor reggel 7
00

 óráig elfogadja 

az óvoda az étkezés lemondását illetve megrendelését. 

 

3. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: 

 

Minden gyermeknek joga van egészségesnek lenni!  

 Ennek érdekében betegségre gyanús, lázas gyermek az óvodát nem látogathatja. Az 

óvodában megbetegedő, lázas gyermekek szüleit azonnal értesítjük. A szülőnek az 

értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinni. Az óvoda gondoskodik a 

beteg gyermek elkülönítéséről, ha szükséges orvosi ellátásáról. A beteg gyermeknek 



 

egyszemélyi gondoskodásra van szüksége, a többi gyermeket pedig meg kell óvnunk az 

esetleges fertőzéstől. Ezért a beteg, megfázott, gyógyszert, (láz- vagy 

köhögéscsillapítót) szedő még lábadozó gyermek behozatala az óvodába a gyermekek 

biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem 

lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása! 

 Az óvodai dolgozóknak tilos otthonról hozott gyógyszert beadniuk! Kivéve: allergia 

(pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények. A gyermek betegsége után 

csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. 

 Gyógyszerérzékenységről a szülő tájékoztassa az óvónőt! 

 Az óvodában csak tiszta, ápolt, egészséges gyermek tartózkodhat!  

 Az egészségvédelem érdekében kérjük önöket, hogy a csoportszobáinkba, mosdóinkba 

utcai cipővel ne menjenek be! 

 Babakocsit az öltözőbe, mosdóba ne toljanak be! A babakocsikat kérjük, hagyják az 

óvoda aulájában vagy előterében! 

 Betegség esetén csak orvosi igazolás bemutatásával hozható ismét a gyermek óvodába! 

 Fertőző betegséget / szalmonella, bárányhimlő, skarlát,/ feltétlenül jelenteniük kell 

számunkra, hogy a szükséges intézkedést megtehessük!  

 Minden dolgozó, aki az elvégzett vizsgálatok során tetvesség fennállását észleli, vagy 

arról hivatásának gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről 

haladéktalanul gondoskodni.  

Egészségügyi ellátás:  

 Gondoskodunk a fogászati és általános szűrővizsgálat megszervezéséről. A fogászati 

alapellátás preventív és terápiás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. A 

nevelési-oktatási intézményt ellátó fogorvos és fogászati asszisztens fogászati feladatait 

a fogorvosi rendelőben végzi. Elvégzi az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában, 

évente legalább egyszer. A vizsgálatot csak szülői beleegyezéssel végzik. 

A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése: 

 A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési-oktatási 

intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi (a vizsgálat időpontját a 

munkatervben jelöljük meg).  

 A védőnő rendszeresen végzi az intézményi környezet ellenőrzését, és egyéb - 

munkatervében meghatározott - vizsgálatot. 

 Az óvodánkban védőnői szűrővizsgálat nem történik. 

 Az életkorhoz kötött vizsgálatok (státusz) elvégzése a területileg illetékes (körzeti) 

védőnő feladata: - a szülő jelenlétében, - a szülővel egyeztetett időpontban, - a (körzeti) 

védőnői tanácsadóban történik.  

Az egészség védelmében az évszakok adta lehetőségeket kihasználjuk - sokat tartózkodunk a 

friss levegőn -, ami mindennapi gyakorlat: (napfürdő, séták, kirándulások, udvaron történő 

játékok, szánkózás, csúszkálás). Téli időszakban -10 °C –ig, minimum 20 percig. Óvodásainkat 

arra neveljük, hogy környezetüket tartsák rendben és vigyázzanak rá. Arra kérjük önöket, hogy 

jó példával segítsék a gyermekekben rögzülni a környezet szeretetét, óvását, védését.  

Kérjük, hogy az óvoda egész területén, és a kerítéstől számított 5 m-en belül mellőzzék a 

dohányzást!  



 

Intézményünk egész területén tilos, az alkohol és a drog fogyasztása!  

A gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaikat 

olyannak amilyen. Tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni is. A 

konfliktusokat kulturált módon igyekezzenek megoldani. A gyermekek családi és utónevét 

megváltoztatás nélkül használjuk, kérjük, tegyék ezt önök is. Óvodánkban a folyamatos 

napirend a gyermekek érdekeit szolgálja.  

Gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőitől vagy a vezetőtől kérjenek. A 

szülő más szülőt, gyermeket felelősségre nem vonhat az óvodában történt eseményekkel 

kapcsolatban. Az esetleges konfliktus megoldását bízza gyermeke óvónőjére, szükség esetén a 

vezetőre! 

 

4. Óvodánk kapcsolatai 

Fenntartónk: Báránd Községi Önkormányzat. Kölcsönösen törekszünk a jó kapcsolat 

kialakítására, fenntartására és a kölcsönös információ átadására. 

A családdal való kapcsolatunk: tudjuk, hogy a gyermekek nevelésében meghatározó a 

családi nevelés, melyet az óvoda kiegészít. Annak érdekében, hogy a gyermeket a nekik 

legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és 

őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus esetén keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda 

vezetőjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Önöknek lehetőségük van 

rá – és igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, különböző 

fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Az 

óvodánkban Szülői Szervezet működik. 

Az óvodában végzett önértékelési folyamatban, a szülők kérdőívek kitöltésével értékelik a 

pedagógusok és a vezető munkáját. Együttműködésre alkalmas fórumok: 

 szülői értekezletek 

 családlátogatások (szülői igény esetén) 

 nyílt napok - ünnepek, ünnepélyek 

 megbeszélt fogadóórák (vezetői, óvónői, fejlesztőpedagógusi) 

 kirándulások 

 napi munkába való bekapcsolódás, gyűjtőmunka, szervezés 

 az óvónővel való rövid esetenkénti megbeszélések 

Hit- és erkölcstan oktatás: a gyermekek joga, hogy egyházi jogi személy által szervezett hit- 

és erkölcstan oktatásban vegyenek részt. A hit és erkölcsoktatást az óvodai tevékenységektől 

elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szervezzük. 

Kapcsolatunk a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi 

Tagintézményével: 

Iskolaérettségi vizsgálatok, szűrések, logopédiai fejlesztő foglakozások, fejlesztő foglakozások 

megtartása.  

Kapcsolatunk a Szakértői Bizottsággal: 

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézménye ide utalja 

további vizsgálatra a gyermekeket. 

Kapcsolat a Védőnői Szolgálattal: 



 

A gyermekek fejlődését követik nyomon, szűréseket, tisztasági vizsgálatokat végeznek.  

Kabai TÁMASZ Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás: A hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek figyelemmel kísérése, és jelzési 

kötelezettségünk van. 

Kapcsolatunk a bölcsődével:  

A gyermekek közül sok gyermeke érkezik a bölcsődéből (ami egy épületen belül van az 

óvodával).  

Kapcsolatunk az  iskolával:  

Óvodánk rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolával. 

Együttműködés formái: nyílt napok (évente legalább 2 alkalommal betekintés az óvodai életbe, 

és az iskolai tanítási órákra), hospitálás, munkaközösségi foglalkozások, közös szülői 

értekezlet, óvodai szakvélemény elkészítése, átadó dokumentum, a gyerekek fejlődésének 

nyomon követése az iskola első évében, közös programok (gólyatábor). 

Alkalomszerű kapcsolatok kulturális intézményekkel: 

Vojtina bábszínház, Ákom-Bákom bábszínház előadásainak látogatása. Színvonalas 

gyermekműsorokat szerveznek intézményen belül és intézményen kívül. Gyakorisága az adott 

nevelési év munkatervében van meghatározva a szülői szervezet véleményének kikérésével. 

 

Egyéb szabályzók: 

 Az óvodánkba érkező gyermekek nem hozhatnak be cumis üvegben innivalót és játék 

cumit, kérjük önöket, hogy mielőtt a gyermek 3 éves korában az óvodába érkezik 

időben szokassák le a cumiról és a cumisüvegről (ez nem az óvodapedagógus feladata!).  

 Az óvodában sok játékeszköz van, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva. 

Mégis előfordul, hogy gyermekük saját játékát szeretné behozni. Naponta 1 kedvenc 

játékát elhozhatja, ami a csoportban található közös tartóba helyezhető el. Nem 

hozhatóak be hegyes szúrós játékszerek, puskák, kardok. Alváshoz használt 

kedvenceket, könyvek behozatalát támogatjuk. A játék beviteléről tájékoztatást kérünk! 

- de legjobb szándékunk ellenére sem tudunk érte felelősséget vállalni.  

 Nem tudunk felelősséget vállalni az elveszett ruhadarabokért és az ékszerekért sem. (pl. 

gyűrű, fülbevaló, nyaklánc stb.)  

 A gyermekek és a szülők az otthonról hozott kerékpárt az óvoda udvarán nem 

használhatják, mert elüthetik az udvaron tartózkodó gyermekeket. 

 Az óvoda területén a kerékpárok őrzését vállaljuk, az erre kijelölt gyermek kerékpár 

tárolóban. Kérjük, a dolgozók számára biztosított fedett kerékpártárolót ne használják. 



 

  Az óvodában tartott rendezvények, ünnepségek (Mihály napi vásár, gyermeknap, 

ovibúcsú, stb.) alkalmával - amelyen önök is részt vesznek -a gyermekek műsora után 

távozásig, a gyermekek és testvéreik felügyeletét már nem vállaljuk!  

 Az óvodában délután jó időben sok gyermek tartózkodik az udvaron, ezért kérjük, 

önöket, hogy amikor a gyermekükért jönnek, a gyermek átvétele után, rövid ideig 

tartózkodjanak az udvaron a biztonságos udvari játék érdekében.  

 Ha a gyereket átvették az óvónőtől az óvoda elhagyásáig már a felelősség az önöké. 

 Kérjük önöket, hogy ne várakozzanak gyermekeik délutáni játéka miatt, ne engedjék 

vissza gyermekeiket különféle indokkal az öltözőből, mert ezzel nem kívánatos, rossz 

szokás kialakulását előzhetjük meg.  

 Kérjük önöket, hogy a szülői értekezletek alkalmával igyekezzenek szabaddá tenni 

magukat, oldják meg a gyermekek elhelyezését. 

 Az óvodában idegenek csak a vezető óvónő tudtával és engedélyével tartózkodhatnak! 

 Az óvoda iránt érdeklődő leendő szülők nyílt napokon, illetve előzetes időpont 

egyeztetéssel látogathatnak az óvodába.  

 Az óvodában ügynököket, árusokat csak előre bejelentett időpontban fogadunk és csak 

az óvoda profiljához igazodó áruval. / könyvek, kifestők, fejlesztő játékok, stb. / Az 

óvoda hirdetőtábláin, a vezetői engedély megkérése után, csak az óvoda profiljával, 

tevékenységével, működésével kapcsolatos illetve azzal összefüggő reklámszövegek, 

anyagok kerülhetnek ki. 

 A szülők által használható helyiségek: bejárati folyosó, és gyermeköltöző.  

 Nem használható helyiségek: a gyermek mosdója, a csoportszobák –kivétel 

beszoktatás ideje, rendezvények.  

 Az óvoda épületének helységei semmilyen célra nem hasznosíthatók, és az óvodában 

semmilyen párt és politikai célú mozgalom, szervezet nem működhet!  

 Tűz és bombariadó esetén a teendők azonosak a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

megfogalmazottakkal: a gyermekek kimenekítése, biztonságba helyezése, a 

legfontosabb. Tűzoltóság értesítése, és ezzel egy időben az áramtalanítás elvégzése.  

 Tűz-és bombariadó esetén -a jelzett menekülési útvonalnak megfelelően, az óvoda 

munkatársainak segítségével haladéktalanul el kell hagyni az épületet.  

 Az előírások, intézkedési feladatok betartása minden szülő és dolgozó számára 

kötelező! 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet Kérelem egyedül hazajáró gyermek 

2. sz. melléklet Kérelem 14 éven aluli gyermek viszi haza a gyermeket 

3. sz. melléklet Gyermeki jogok 

4. sz. melléklet Szülői kötelességek és jogok 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet  

K é r e l e m 

 

Alulírott ……………………………, mint szülő kérem az Óvoda vezetőjét, hogy 

……………………………nevű gyermekem 2010. ………………-től  ……… órakor 

egyedül engedjék haza az óvodából. Az óvodából való távozástól, mint szülő teljes felelősséget 

vállalok. 

B á r á n d, 201……………                                    …………………………. 

                                                                                               

Szülő aláírása 

 

N y i l a t k o z a t 

A Bárándi Napsugár Óvoda vezetője nyilatkozom arról, hogy az óvodapedagógusokkal történő 

egyeztetést követően …………………………….. nevű gyermek szülő kérésére egyedül 

történő hazajárásához hozzájárulok. Ezt követően az óvodát felelősség nem terheli, a szülő 

tartozik felelősséggel a gyermekért. 

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

            Csoportvezető óvodapedagógus                            Óvodavezető 

                                                                              

…………………………….. 

                                                                                            

Szülő aláírása 

B á r á n d, 201………………. 

2. sz. melléklet  

K é r e l e m 

 

Alulírott ……………………………, mint szülő kérem az Óvoda vezetőjét, hogy 

……………………………nevű gyermekem 2010. ………………-től  ……… órakor 14 

éven aluli testvérével engedjék haza az óvodából. Az óvodából való távozástól, mint szülő 

teljes felelősséget vállalok. 

B á r á n d, 201……………                                    …………………………. 

                                                                                               

Szülő aláírása 

 

N y i l a t k o z a t 

A Bárándi Napsugár Óvoda vezetője nyilatkozom arról, hogy az óvodapedagógusokkal történő 

egyeztetést követően …………………………….. nevű gyermek szülő kérésére a 14 éven aluli 

gyermek felügyeletével történő hazajárásához hozzájárulok. Ezt követően az óvodát felelősség 

nem terheli, a szülő tartozik felelősséggel a gyermekért. 

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

            Csoportvezető óvodapedagógus                            Óvodavezető 

                                                                              

…………………………….. 



 

                                                                                            

Szülő aláírása 

B á r á n d, 201………………. 

 

 

3. sz. melléklet  

 

A gyerekek jogai 3.sz melléklet (2011. évi CXC. Trv. a Nemzeti Köznevelésről 46.§ 2. 3. 4. 

pontja)  

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell 

számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki 

fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.  

A gyermeknek joga,hogy:  

 képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön  

 a nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék, oktassák. Óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő étkezés, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki  

 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön 

 az óvoda Pedagógiai Programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás során a 

tájékoztatás nyújtása az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék  

 önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt 

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, családi élethez és magánélethez való jogát a 

nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem 

korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem 

veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai 

egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges 

feltételek megteremtését, fenntartását  

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett 

ellátásban-különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és 

életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért  

 az oktatási jogok biztosához forduljon 

 a gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 

függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy 

kedvezményes étkeztetésben részesüljön 

 

 

 

 

 



 

4. sz. melléklet  

(2011. évi CXC. Trv. a Nemzeti Köznevelésről 72.§ 1. 2. 3. 4. 5. pontja)  

A szülő kötelessége, hogy: 

 gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését  

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 

teljesítését 

 tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk  

 a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát  

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 

óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon  

 a szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési 

tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a 

fejlesztőfoglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésben foglalt 

kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének 

betartására.  

A szülő joga különösen, hogy:  

 megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról  

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, részletes és érdemi 

tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon  

 kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint 

megválasztható személy részt vegyen  

 írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül az óvodaszéktől érdemi választ kapjon  

 a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon  

 személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában  

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

 

 



 

 

 

Az eredményes együttműködésben bízva szeretettel várjuk önöket és gyermekeiket, 

kívánjuk, hogy érezzék jól magukat! 

 

 

 

Oláhné Csegedi Erika 

intézményvezető 

 

 

Legitimációs záradék 

 

 

 

 

A Házirendet készítette: Az intézmény vezetője:                

………………………………….. 

Óvodavezető aláírása 

 

 

Dátum: Báránd, 2016. december 10.                                       

…………………………………..  

nevelőtestület nevében aláírása 

 

 

A Házirendet megismerte:  

Dátum: Báránd, 2016. december 12.                                   

..............………………………… 

 

 alkalmazottak nevében aláírás 

 

A Házirendről véleményét nyilvánította: 

Dátum: Báránd, 2016. december 12.      

 …………………………………… óvodai szülői közösség nevében aláírás 

 

 

A Házirendről egyetértését kinyilvánította: 

 

 

 

Dátum: Báránd, 2016. december 15.               

…………………………………… 

fenntartó nevében aláírása 



 

 

ÉRVÉNYESSÉGE 

 

 

A házirend időbeli hatálya: 

 

 

A 10/2016 (12.12.) határozatszámon elfogadott házirend a kihirdetés napján lép hatályba és 

határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 8/2016 (08.25.) határozatszámú és 

elfogadott házirend.  

 Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.  

 Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület.  

 A kihirdetés napja: 2016. 12. 15. 

 

 

 

 

 

Báránd, 2016. 12. 15. 

 

 

 

Oláhné Csegedi Erika 

intézményvezető 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

A szülői szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a 

szülői szervezet számára magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jog, korlátozás 

nélkül érvényesült, a Bárándi Napsugár Óvoda házirendjében foglaltakkal kapcsolatban.  

 

 

Báránd, 2016. december 12.  

 ……………………………………………  

 

 

Szülői közösség elnöke 

 

 

 

 



 

7. napirendi pont 

Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Az előző napirendhez kapcsolódóan mivel Báránd Községi Önkormányzat működési célú 

feladatai közül kivezetésre kerülnek az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok, ez az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatának módosítását is indokolja. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el. 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő. 

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: 

 

20/2016.(XII.15.) rendelet: 

 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletének rendelet 3. számú 

függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép. 

2.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 

veszíti. 

(2) A rendelet, helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Báránd, 2016. december 15. 

 

 

Dr. Kovács Miklós       Dr. Kiss Gyula 

polgármester        jegyző 

 

 

Jelen rendeletet kihirdetem: 

         

Dr. Kiss Gyula 

jegyző 

 

 

 

 

 



 

 
1. számú függelék 

 

Alaptevékenységi besorolás: 

 

Államháztartási szakágazat:  841105            Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége  

 

Kormányzati funkció: 

 

kor.funk. 

megnevezés________________________________________________________________________

_                                                                                                                                                                   

011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011220    Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

013320    Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

031030    Közterület rendjének fenntartása 

041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232    Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236    Országos közfoglalkoztatási program 

041237    Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045160     Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

052020    Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010    Közvilágítás 

066010    Zöldterület-kezelés 

066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112    Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031    Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032    Ifjúság -egészségügyi gondozás 

081030    Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041    Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081071    Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

109010     Szociális szolgáltatások igazgatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. napirendi pont 

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. megküldte 

a 2015. évi beszámolóját. A közmeghallgatáson jelen volt tőlük .Sáska Sándor Dr. Úr. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el. 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

125/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette az 

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. beszámolóját, az orvosi ügyelet 

szolgáltatás 2015. évi biztosításáról, és azt elfogadja. 

Megköszöni az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által az elmúlt évben 

elvégzett munkát. 

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

9. napirendi pont 

2015. évre vonatkozó gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Elmondta, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásról minden évben a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést 

készít, amelyet a Képviselő-testületnek évente minden alkalommal el kell fogadni. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el.  

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

126/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést – jelen 

határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja. 

Megbízza a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. 

Felelős:  Dr. Kiss Gyula Jegyző 

Határidő:  Azonnal 

 

 

 



 

10. napirendi pont 

„Tisztelgés az I. világháborús hősök előtt Bárándon” című pályázat beadásával 

kapcsolatos döntéshozatal 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester 

Szóban előterjesztette, hogy újra meghirdettek pályázatot az I. világháborús emlékhelyek, 

emléktáblák felújítására. Korábban is volt már ilyen pályázat de sajnos arról lemaradtak. A 

Honvédelmi Minisztérium levéltárából sikerült megtudni pontosan, hogy 1925. július 20-án 

állították fel ezt a táblát. Debrecenben készült a Gerendai Műhelyben, fehér márványból. 3x53 

név szerepel a táblán oszlopokban összesen 159 név. Önerőt nem igényel a pályázat, képviselő 

testületi határozat szükséges. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

1 millió Ft-ra lehet pályázni és 100 % - os előleget lehet kérni. Úgy gondolja, hogy egy teljesen 

új táblát kell rakni, főleg úgy hogy folyamatban van a hivatal felújítása. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester  

Elmondta, hogy az alkotó ismeretlen és nem lehet tudni hogy ez az eredeti tábla e vagy esetleg 

van e alatta másik. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Egy elvi döntés szükséges ahhoz, hogy a pályázat beadásra kerüljön. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Szavazást rendelt el. 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

127/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő -testülete úgy határozott, 

hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által, 

a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

felújítása témában kiírt pályázat vonatkozásában pályázatot nyújt be a 

Polgármesteri Hivatal falán található emléktábla felújítását illetően. A 

pályázat címe: Tisztelgés az I. világháborús hősök előtt Bárándon. 

A megpályázott összeg: 952500 Ft. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester 

 

 

 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester távozik az ülésről. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. napirendi pont 

Járási Startmunka mintaprogramok 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Szóban előterjesztette, hogy 2017-ben is ugyanazokat a programelemeket kívánják 

megvalósítani egy kiegészítéssel. Négy járási startmunka mintaprogram kerülne beadásra; a 

helyi sajátosságokra épülő program (betonelemgyártós, asztalos üzem, zöldségfeldolgozó és a 

varroda), a belvíz elvezetési program, mezőgazdasági programelem (növénytermesztés és 

állattenyésztés) és a belterületi útkarbantartás. Összesen ez 139 főnek a programokba történő 

bevonását jelenti, egy 20 % -os csökkenés a 2016 -os évhez képest. Most dönteni kell arról, 

hogy amennyiben nyernek a közmunka pályázataink akkor a beszerzéseket a közbeszerzésekről 

szóló törvény és a helyi szabályok alapján fogjuk lebonyolítani. A betonelem gyártásból a 

településnek 5 millió Ft megtakarítása keletkezett, a varrodai tevékenységben a 9 millió Ft -os 

bevételen túl 4,5 millió Ft megtakarítás keletkezett, a mezőgazdasági termékekből pedig olyan 

7,5 millió Ft. Próbálnak betervezni ingatlanbeszerzéseket. Nagyobb gépek beszerzése már nem 

támogatott. 

Kiss Gyuláné képviselő 

Megkérdezte, hogy vállalkozók is igényelhetnek közmunka program keretéből munkaerőt? 

Ennek a finanszírozása, hogy történik? 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meg van határozva egy díj, hogy mennyiért veheti a vállalkozó igénybe és az alapján 

számlázunk. 

Erdős Zsolt képviselő 

Megkérdezte, hogy a varroda 9 millió Ft bevételének mi lesz a sorsa? Ennek az összegnek a 

felhasználása kötött vagy szabadon felhasználható? 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Ezeket vissza kell forgatni, anyagot vásárolnak és eszközöket belőle. A 9 millió Ft -nak kb. egy 

20 % -a ami tényleges haszon. 

Erdős Zsolt képviselő 

Beszéltük már, hogy ennek a lényege, a célja, hogy egy idő után önfenntartó legyen. Fizetésre 

nem lehet fordítani, emelni a bérüket? 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

A Belügyminisztérium kiadott egy állásfoglalást, hogy a közfoglalkoztatási béren kívül 

semmilyen plusz juttatást nem lehet a közfoglalkoztatottaknak adni. Tehát nem lehet 

bérköltségre visszaforgatni. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást 

rendelt el.  

 

A szavazáson jelen volt 5 fő.  

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

128/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, 

hogy a 2017-ben megvalósítandó járási startmunka mintaprogramok 

vonatkozásában támogatja az Önkormányzat által benyújtandó alábbi 

mintaprogramok kérelmének beadását, valamint nyertesség esetén 

történő megvalósítását: 

 

1. Helyi sajátosságokra épülő program /betonelemnkészítés, 

asztalos üzem, feldolgozó üzem, varroda/  



 

2. Belvíz- elvezetési program   

3. Mezőgazdasági program /növénytermesztés, állattenyésztés/  

4. Belterületi utak karbantartása program  

 

A 2017.-ben megvalósításra kerülő járási startmunka mintaprogramok 

tervezett létszáma a négy programban összesen: 139 fő. 

Báránd Községi Önkormányzat a pályázatok pozitív elbírálása esetében 

biztosítja a 2017. évre vonatkozó költségvetésében a megvalósításhoz 

szükséges anyagi forrást /önerőt/. 

Báránd Községi Önkormányzat a programok pozitív elbírálása esetén a 

kapcsolódó beszerzések vonatkozásában -amennyiben szükséges - 

biztosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint 

a település mindenkor hatályos beszerzési szabályzatában foglalt 

előírások maradéktalan teljesülését, az eljárások lefolytatását. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert a járási 

mintaprogramok kérelmeinek elkészítésére és beadására, valamint a 

pályázatok nyertessége esetén azok megvalósítására. 

 

Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester 

    Ulveczki Lajosné alpolgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

12. napirendi pont 

Különfélék 

 

Tornaterem eszközeinek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 

döntéshozatal 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Elmondta, hogy a szükséges eszközöket megkaptuk, de csak használatba ezért az 

Önkormányzatnak kezdeményezni kell az eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől. Ehhez Képviselő- testületi hozzájárulás kell. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást 

rendelt el. 

 

A szavazáson jelen volt 5 fő.  

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

129/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Nemzeti Sportközpontok és Báránd Községi Önkormányzat között 

2016. november 30-án létrejött ingó használati megállapodás 1.1.6 

rendelkezése alapján Báránd Községi Önkormányzat kezdeményezi a 

hivatkozott szerződés I. sz. Mellékletében foglalt Ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását az alábbiak szerint: 

1. Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában 

foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 



 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 

Magyar Állam tulajdonában (és a vagyonkezelésében) lévő 

ingóságok (1.sz. Melléklet szerint) ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 15. pontjában meghatározott sport feladatainak ellátása 

érdekében kívánja tulajdonba venni és iskolai testnevelési és 

sporttevékenység feltételinek biztosítása célra kívánja 

felhasználni. 

3. Báránd Községi Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 

vonatkozó megállapodást aláírja. 

Felelős:  Dr. Kovács Miklós Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

 

Kaba város településrendezési eszközeinek módosítását tartalmazó dokumentációval 

kapcsolatos döntéshozatal 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Előterjesztette a napirendi pontot.  

Hozzászólás nem hangzott el, Dr. Kovács Miklós polgármester szavazást rendelt el.  

 

A szavazáson jelen volt 5 fő.  

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

130/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

részére Kaba Városi Önkormányzat által véleményezésre megküldött 

(ügyiratszám: 59-132/2016.), Kaba város településrendezési 

eszközeinek módosítását tartalmazó dokumentációval kapcsolatban 

kifogást nem emel. 

 

Felelős:  Dr. Kovács Miklós Polgármester 

Határidő:  2017. január 12. 

 



 

ASP rendszer tárgyában, szolgáltatási szerződés megkötéséhez utólagos jóváhagyás 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Elmondta, hogy elkezdték az új rendszer kiépítését, az egyik a szoftveres a másik a hardveres 

szál. A múltkor megtörtént a pályázat beadásáról a döntés. Most a Magyar Államkincstár és 

Önkormányzat között létrejövő szerződésről kell dönteni. A szerződés aláírása megtörtént, 

mivel a kincstár nem volt türelmemmel. A Képviselő- testületnek egy utólagos jóváhagyására 

van szükség. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Jó dolognap tartja ezt a rendszert. Nyomon követhető a gazdálkodás, ügyfél barátabb, akár 

otthonról is intézhetik ügyeiket. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Jelenleg a könyvelést kezdik el így, de december 31 -ig kiépül ez a portál. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el. 

 

A szavazáson jelen volt 5 fő.  

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

131/2016.(XII.15.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Államkincstárral, mint szerződéses partnerrel, önkormányzati 

ASP rendszer tárgyában, szolgáltatási szerződés megkötéséhez utólagos 

jóváhagyását adja. 

A szerződést jelen határozat melléklete tartalmazza. 

 

Felelős:  Dr. Kovács Miklós Polgármester 

Határidő:  Azonnal  

Melléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” pályázattal kapcsolatos döntéshozatal 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Szóban előterjesztette, hogy tegnapi nap volt a NAK -nak egy gyűlése. Van egy 

vidékfejlesztéses pályázat a mezőgazdasági külterületi földutak újításával kapcsolatosan, ami 

két célterületre koncentrálódik. Az egyik a külterületi földutak felújítása bruttó 100 millió 

Ft-ért, illetve erőgépek beszerzése bruttó 10 millió Ft érték határig. Felvázolt egy koncepciót a 

jelen lévő gazdáknak az ülésen, hogy mindenképp érdemes lenne az önkormányzatnak 

pályáznia. Javasolta, hogy a 42 -es út Báránd Közigazgatási külterületén lévő becsatlakozott 

útvonalaknak a sárrázóit lehetne ebből a pénzösszegből elkészíteni. Évek óta folyamatos 

problémát jelent, hogy a felhordják a sarat a 42 -es főútra, sok problémát okozott már. Ez a 

pályázat 95 % -os támogatási intenzitású, ami azt jelenti, hogy 5 millió Ft önerőre lenne 

szükség amennyiben nyer a pályázat. Ennek a fele 2,5 millió Ft még önerő alapból 

megpályázható. A maradék ami önkormányzati önerőként felmerülhet a 2017. évben. Erre 

felvetették a gazdák hogy a vadászati bérleti díj, amit esetlegesen az önerőbe beforgatnának, 

mivel úgy is évek óta húzódik a felhasználása. Lenne egy előkészületi szakasza ami a tervezést 

foglalja magába, nem építéshatóság engedély köteles tevékenység hanem azon kívüli 

tevékenységet valósítanánk meg, olyan utat építenénk amihez nem kell közútkezelői 

hozzájárulás..stb. Ezeket 2017. január 6 -tól lehetne beadni februárig, amennyiben most nem 

nyer a pályázat van rá még 9 alkalom, hogy 2020 végéig beadhassuk. A pályázatot megírja és a 

megvalósíthatósági tanulmányt elkészíti, viszont a tervezésbe nem tud belefolyni ezért 

valamennyi tervezési költségi lesz. Holnap jön a tervező és felméri, ő az aki anno részt vett a 42 

-es út ezen részének az építésében. 

Ilyen lehetőség nem nagyon volt mostanában, úgy érezte a gazdák is partnerek ebben. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

132/2016.(XII.15.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”pályázat 

benyújtását, az első célterület vonatkozásában, a település külterületén, a 

42-es (E60) főközlekedési úthoz csatlakozó földutak sárrázó 

szakaszainak kiépítése vonatkozásában. 

A pályázathoz szükséges önerőt, valamint a tervezési fázishoz 

kapcsolódó pénzösszeget - az önkormányzat és intézményei 2017. évi 

költségvetésének terhére - rendelkezésre bocsátja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat, valamint a vonatkozó 

dokumentáció elkészítésére és benyújtására. 

Felelős:  Dr. Kovács Miklós Polgármester 

Határidő:  Azonnal  

 



 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése a különfélék napirenden belül? 

Erdős Zsolt képviselő 

Lehetett látni, hogy a nevelési intézmények gyerekei mikuláscsomagot kaptak az 

önkormányzat télapójától. Megkérdezte, hogy ez miből lett finanszírozva, menyibe került és 

nem kellett volna hozzá testületi döntés? 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Ez 300 csomagot jelentett, 90 ezer Ft -ba került, 100 ezer Ft-ig van felhatalmazása 

kötelezettségvállalásra, önkormányzati költségvetésből került kifizetésre. 

Erdős Zsolt képviselő 

Örült nagyon ennek a kezdeményezésnek, csak információs jellegű kérdés volt. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Sok projekt ment végbe az iskolával kapcsolatosan, sok segítséget kapott az önkormányzattól 

és megköszönte ezt Polgármester Úrnak. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

A tornaterem volt a legnagyobb projekt ebben az évben. Elmondta, hogy az új tornatermet 

szeretné majd bekamerázni. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Nagyon szép lett az iskola amit még szeretne az az, hogy az udvarokat rendbe lehetne-e tenni. A 

hátsó udvart a nagyoknak rendbe tenni, filagóriát kialakítani, a régi Raffay kertbe játszóteret a 

kialakítani a kicsiknek, amihez a játékokat már megrendelte és meg is érkeztek. Viszont ami 

nagyon csúnya az a járda a Raffay kert előtt és balesetveszélyes is, ebben szeretne még 

segítséget kérni, felszedni és letérkövezni. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Igen, természetesen, ezt majd a nyár folyamán realizálódhat. 

Elmondta, hogy a kistornaterem felújítása is elkezdődött. 

Erdős Zsolt képviselő 

Kik fogják használni a tervek szerint? 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Ha megfelel a birkózós csapatnak, akkor az lenne a birkózó terem és nem kellene a szőnyeget 

sem felszedni, így lenne két tornaterem úgymond szabad. 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése a különfélék napirenden belül? 

 

Nyílt ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el. Dr. Kovács Miklós polgármester az 

ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula 

       polgármester                        jegyző 

 

 

Kiss Gyuláné 

képviselő 


