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Előterjesztés 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  

Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 
2018. június 25-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása 
 
Ikt.sz.: LMKOH/3714-1/2018. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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 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 Ávr. 13. § (1) bekezdés g) pontja szerint a költségvetési szerv szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza a helyettesítés rendjét, ideértve a költségvetési szerv vezetőjének 
akadályoztatása esetét vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve, az általános helyettesítés rendjét. 
Ennek megfelelően módosításra került az intézményvezető helyettesítésére vonatkozó szabályozás. A 
helyettesítés rendje egyértelműen meghatározásra került minden vezetői és alkalmazotti típusban.  

 
Az elkészült - előterjesztés melléklete szerinti - szabályzat módosítására az alábbi határozat-

tervezet elfogadásával teszek javaslatot. 
 

Határozat-tervezet 
…../2018. (….) 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 melléklet szerinti - Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosításával egyetért, azt jóváhagyja. 

(2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Vezetőjét az egységes szerkezetű 
dokumentum elkészítésére. 

(3) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Basky 
András elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.  

Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2018. június 25. 
 
Lajosmizse, 2018. június 6. 
 
 
      Basky András s.k. 
 elnök 
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előterjesztés melléklete 
 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 30/2017. 
(XI.27.) TH. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát  az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

I. 
 

 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának II. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
 

„4. Helyettesítés rendje 
 
4.1. Az intézményvezető helyettesítésének rendje 
4.1.1. Az intézményvezetőt távolléte esetén az általános intézményvezető-helyettes 
helyettesíti. 
4.1..2. Az intézményvezető és az általános intézményvezető-helyettes egyidejű távolléte 
esetén a szakmai intézményvezető helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat. 
4.1.3. Az intézményvezető és mindkét helyettes egyidejű távolléte esetén az intézményvezető 
által írásban kijelölt személy látja el az intézményvezetői feladatokat. 
4.1.4. Intézményvezetői pályázat kiírása esetén a pályázati eljárás lefolytatásáig, illetve a 
pályázati kiírást megelőzően az új intézményvezetői kinevezés adásáig az intézményvezetői 
feladatokat az addig intézményvezetői pozíciót betöltő személy látja el. 
4.1.5. Ha az intézményvezetői pozíció hirtelen betöltetlenné válik (pl. halál 
bekövetkezésekor), akkor az intézményvezetői feladatokat az általános intézményvezető-
helyettes látja el, az új intézményvezető kinevezéséig.  
 
4.2. A közalkalmazott helyettesítésének rendje 
4.2.1. Közalkalmazott távolléte esetén az azonos munkakörben dolgozó személyek közül az 
intézmény vezetője kijelöli a helyettesítő munkatársat. Amennyiben ez nem megoldható, 
akkor a kompetenciakör figyelembe vételével a vezető vezényléssel gondoskodik a 
helyettesítésről. 
4.2.2. Óvodapedagógus munkakörben dolgozó személyt csak óvodapedagógus helyettesíthet. 
 
4.3. A helyettesítői jogkör mértéke 
4.3.1. A helyettesítési jogkörben eljáró személy kompetenciája szerint jogosult megtenni 
mindazokat az intézkedéseket, amelyek a köznevelés biztosításának, az intézmény zavartalan 
működésének, a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében szükségesek, a helyettesített 
személy jogkörének mértékéig.” 
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II. 
 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.  
 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását és az egységes szerkezetű 
dokumentumot a Társulási Tanács jóváhagyó záradékával és az elnök aláírásával is el kell 
látni. 

 
 
 Lajosmizse, 2018. …………………………………….     

 
 
 

…………………… 
Társulási Tanács elnöke 

 
 

…………………… 
       Meserét Lajosmizsei Napközi  
       Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
        Intézményvezetője 
Záradék: 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását a Társulási Tanács …/2018. (…) határozatával fogadta el.     
 
Lajosmizse, 2018. …………………………………….     
 
 
  

 …………………………. 
        Társulási Tanács elnöke 
 
 

 …………………………….. 
        Meserét Lajosmizsei Napközi  
        Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
         Intézményvezetője 
 
 
 
 
 


