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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése a
következők szerint rendelkezik: „ 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.”
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) és (4) bekezdése a
következők szerint rendelkezik: „25. § A köznevelési intézmény működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a
továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelésioktatási 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.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-a rendelkezik a
köznevelési intézmény szerv szervezeti és működési szabályzatának tartalmáról.
Az elkészült Szabályzat az Intézmény alapító okiratának módosítása, a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának intézményi szervezeti és működési szabályzatokra
vonatkozó tájékoztatása és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §-a alapján került
áttekintésre és felülvizsgálatra. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat az előterjesztés 2.
mellékletét képzi.
Kocsis Györgyné Intézményvezető asszony kísérőlevelében (előterjesztés 1.
melléklete) tájékoztatott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – fentiekben
foglaltakra figyelemmel - az alábbiakra terjedt ki:
„A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása az alábbi pontokban történt meg;
- I. Az alapító okiratnak megfelelően a szakágazati számok ,(kormányzati funkció
számok) beépítésre kerültek 9. oldal
- Szervezeti felépítése 13. oldal
- Ellenőrzések 17. oldal a törvényi előírásoknak megfelelően módosításra került
- 3.5. fejezet Nevelőtestület 31. oldal létszámemelkedés: 1 fő óvodapedagógus, 1 fő
gyógypedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens
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- 3.6. A nevelő-oktató munkát segítő dolgozók (óvodatitkár, dajka, pedagógiai
asszisztens) beírásra került
- 3.6.1. 38. oldal az egyéb technikai dolgozók felsorolása megtörtént
- 4. pontban 41. oldal az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettesek
akadályoztatása esetén fejezetben a helyettesítés pontosítása megtörtént.
- 7.1. fejezet 49. oldal Gyermekek fogadása és kiadása módosításra került
- 7.3. 51. oldal Gyermekek felvétele, átvétele fejezetben kiegészítésre került a fejezet
- 7.4. 52. oldal az óvodai elhelyezés megszűnése törvényi előírásoknak megfelelően
szabályozásra került
- 8.3. 57. oldal a nevelési időben szervezett óvodán kívüli programmal kapcsolatos
szabályok bővítése, kiegészítése megtörtént
- A bölcsőde mint gyermekjóléti intézmény fejezetnél 2. pont 78. oldal bölcsődei
feladatok, tevékenységek részletes szakmai meghatározása
- 3. pont bölcsődei ellátás igénybevétele 81. oldal
- 4. pont intézményi elhelyezésért fizetett térítési díjak 83. oldal
- 8.1. szakmai vezető 86. oldal
- 8.2. szakdolgozók feladatai 88. oldal
- (11.) Érdekképviseleti Fórum 90.-95. oldal bővítésre került
- 12. kapcsolattartás a családokkal bővítésre kerül (95. old.)
- 14. belső ellenőrzés (96.old.)”

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
104. § (1) d) pontja valamint (2) bekezdése a következők szerint rendelkezik:
„104. § (1) A gyermekjóléti és 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,
(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.”
Az elkészült szabályzat megfelel a fenti jogszabályokban meghatározott
követelményeknek, amely alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot.
Tekintettel az anyag nagy terjedelmére (203 oldal), annak papír alapon történő kiküldésére
nem kerül sor, az a www.lajosmizse.hu oldalon a Társulás üléseinek dokumentumai között
tekinthető meg.
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Határozat-tervezet
…../2017. (….) TH.
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Határozat
(1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, a Meserét
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - előterjesztés 2. melléklet
szerinti - Szervezeti és Működési Szabályzatával egyetért, azt jóváhagyja.
(2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Basky
András elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Társulási-tanács
Határidő: 2017. november 27.
Lajosmizse, 2017. november 15.
Basky András s.k.
elnök
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előterjesztés 1. melléklete

5

6

