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Előterjesztés 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. augusztus 12-i  

ülésére 
 

 
Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 

Intézményegységei Szakmai Programjának jóváhagyása 
 II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatának tárgyalása  
    III. Fenntartói nyilatkozat  
 
Ikt.sz.: LMKOH/10902-4/2021. 
 LMKOH/9496-3/2021. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegységei 

Szakmai Programjának jóváhagyása 
 
Ahogyan azt már korábbi Társulási Tanács ülésen is jeleztük a Meserét Lajosmizsei 

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye Bölcsődei Intézményegysége 
működési engedélyezéséhez további – az intézmény működését meghatározó – dokumentumok 
módosítása és fenntartó általi elfogadása/jóváhagyása szükséges.  

 
A Bölcsődei Intézményegység egyik alapdokumentuma a Szakmai Program, amely 

tartalmazza a Megállapodást, a Házirendet és az Érdekképviseleti Fórum Működési 
Szabályzatát is. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 41. §-a rendelkezik a Szakmai Programról. 

 
„41. § (2) A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján a bölcsődei 

ellátást biztosító intézmény, szolgáltató helyi szakmai programot készít.” 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 23. § (1) a pontja a következők szerin rendelkezik: 

„23. § (1)  A fenntartó köteles az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek 
a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha 

a)  - nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott 
lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek esélynövelő 
szolgáltatása, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és 
utógondozó otthon esetén - a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet 
(épületrészt) vont be, vagy a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) 
vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt), 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) d) pontjában foglaltak alapján a gyermekjóléti és 
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gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a 
javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója  „d) jóváhagyja az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,” 

A Gyvt.104. § (2)-(3) és (7) bekezdése további szabályokat állapít meg: 
(2)  Az állami és nem állami intézmény fenntartója a szervezeti és működési szabályzat 

jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A szakmai program jóváhagyását 
akkor tagadhatja meg, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a szakmai 
jogszabályokban előírt követelményeknek. 

(3)  A fenntartó a törvényesség biztosítása érdekében ellenőrzi a házirend, valamint más 
belső szabályzatok jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen az állami és nem állami 
fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak 
eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy más belső szabályzatot megsemmisíti. 

… 
 (7) *  A fenntartónak a (3) és (5) bekezdésben megfogalmazott jogköre nem sértheti az 

intézmény szakmai programjában meghatározott önállóságát.” 
 
A Szakmai Program része, az Intézményegységek Házirendje. A Házirend módosítása 

szintén a Felsőlajosi Kirendeltség Bölcsődei Intézményegysége miatt vált szükségessé. Az 
Érdekképviseleti Fórum 2021. július 21-én összehívásra került, és a módosítást egyhangúlag 
támogatta.   

Intézményvezető Asszony kísérőlevelében tájékoztatott a módosításokról (előterjesztés 
1. melléklete), Intézményegység Vezető Asszony elkészítette a módosításokkal egységes 
szerkezetű dokumentumot (előterjesztés 2. melléklete).   

 
II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatának tárgyalása  
 
 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: 

Intézmény) felülvizsgálta az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: 
SZMSZ). Az intézmény vezetője az előterjesztés 3. számú mellékletét képező levelében 
részletesen megjelölte azokat az elemeket, melyek az SZMSZ-ben módosultak. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében:  „(4)  A 
köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási 
intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az 
óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi 
diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.” 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette az intézmény SZMSZ-ét, mely az előterjesztés 4. számú 
mellékletét képezi. 

 
 

Az SZMSZ tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése rögzíti, hogy „a 

költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti 
és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a 
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek 
ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.” 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
13. § (1) bekezdése alapján: 

 
„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza 
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési 

szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, 
b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, 
c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen 

ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését, 
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési 

szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági 

szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv 

képviselőjeként járhatnak el, 
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és 

hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét( ideértve – a 
költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a 
tisztség ideiglenesen nincs betöltve – az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó 
felelősségi szabályokat, 

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az 
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és 

i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési 
szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat 
ellátja.   

…… 
 (5) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak 

leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a 
helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon 
kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti és működési 
szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek 
ügyrendje tartalmazza.” 

 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Társulási megállapodás IV. fejezet 8.a) pontja alapján a Társulási Tanács gyakorolja a 
költségvetési szerve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása/szabályzatához 
egyetértés adása, egyéb szabályzatainak és szakmai programjának jóváhagyása hatáskört.   

Kérem a Tisztelt Tanács tagokat a rendelkezésre bocsátott dokumentumok megvitatására, 
majd javaslom ezek jóváhagyását. 

 
Tekintettel az anyag nagy terjedelmére az előterjesztés mellékletei papír alapon nem kerülnek 

kiküldésre csak e-mail-en és megtekinthetők Lajosmizse Város honlapján a Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás menün belül.  

 
 
III. A Felsőlajosi Tagintézmény Bölcsődei Intézményegységének működési 

engedélyezéséhez szükséges a fenntartó azon nyilatkozata, mely szerint a dolgozókat biztosítja. 
A III. határozat-tervezet ezt foglalja magába. 
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I. Határozat-tervezet 
 
…/2021. (...) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  
Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége 
Szakmai Programjának jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége és 
Felsőlajosi Tagintézménye Bölcsődei Intézményegysége Szakmai Programját, a részét 
képező Házirenddel és Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatával együtt 
jóváhagyja.  

2.) A szakmai program 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a 2020. december 4. napján (LMKOH/17689-4/2020.) 
elnöki döntéssel jóváhagyott szakmai program. 

3.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa.  

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 
…/2021. (...) TH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 
tárgyalása 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés 4. számú mellékletét képező Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatában a fenntartóra háruló többletkötelezettséggel egyetért, azt jóváhagyja. 

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. 
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. december 15. napján 
LMKOH/21614-2/2020. elnöki határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzat. 

3.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetőt tájékoztassa.  

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
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III. Határozat-tervezet 
 
…/2021. (...) TH. 
Nyilatkozat  

Határozat 
 
1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, mint a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fenntartójának képviselőjét, hogy a működési 
engedélyezéshez nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a fenntartó a szükséges 
számú dolgozót a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Felsőlajosi Tagintézménye Bölcsődei Intézményegységben biztosítja, továbbá arra, 
hogy a működési engedélyezéshez a kérelmet benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.  

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2021. augusztus 12. 

 
Lajosmizse, 2021. július 27. 
 
 
            Basky András sk. 
        Társulási Tanács Elnöke 
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Előterjesztés 1. számú melléklete 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége 
és Felsőlajosi Kirendeltsége Bölcsődei Intézményegysége Szakmai Programja 
mellékletként kerül csatolásra és megküldésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 3. számú melléklete 
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Előterjesztés 4. számú melléklete 
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A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzata mellékletként kerül csatolásra és megküldésre. 
 
 


