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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A szabályzat célja: 

A szabályzat szabályozza a Terényi Kistenyér Óvoda szervezeti felépítését, 

az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem 

utal más hatáskörbe. 

I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi alapja: 
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény módosításáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

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

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 368/2011. évi Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

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

 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének és iskolai 
oktatásnak működésre kiadott 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet 

 62/2012. (XII.29) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 335/2005.(XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről 

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

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 
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 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, 
a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

 
 

I. 2. Az intézmény azonosító adatai: 

 

Az óvoda és a konyha azonosító adatai: 

OM azonosító: 202948 

PIR szám: 826952 

Törzskönyvi azonosító száma: 826952 

Adószáma: 15826958-2-12 

KSH statisztikai számjele: 15826958 8510 322 12 

Statisztikai főtevékenység: 8510 

Konyha FELÍR azonosító: AA5683899 

Külön engedély szám: 313-01-KüE-00414 

Érvényes működési engedély: 138/14/470-17/2008. 

Nyilvántartási szám: 37/2008. 

 

Az intézményt alapító szerv neve: 
 

Terény Község Önkormányzata 

2696 Terény, Arany J. út 46. 

 

Az intézményt fenntartó szerv neve: 
 

Terény Község Önkormányzata 

2696 Terény, Arany J. út 46. 

 

Az intézmény elnevezése, székhelye, típusa: 

Elnevezése: Terényi Kistenyér Óvoda Teranská materská škola Dlaniček 

Székhelye: 2696 Terény, Óvoda út 1. 2696 Terany, ulica Óvoda č. 1. 

Típusa: Szlovák nemzetiségi óvodai nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

A főzőkonyha az óvodával egy telephelyen található. 
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Az intézmény működési területe, köre: Terény község közigazgatási 

területe. A szabad óvodaválasztás alapján más településről is fogadhat 

gyermekeket a szabad férőhelyek függvényében. 

Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma: 

Engedélyezett férőhelyek száma: 25 fő 

Csoportok száma: 1 vegyes életkorú csoport 

Alapító okirat száma, kelte: 

1-2/2016. 
2016. december 20. 

 
I. 3. Az óvoda jogállása 

Az óvoda felveszi a három éves és annál idősebb korú gyermekeket. 

Felveheti azokat a gyermekeket is, akik a harmadik életévüket a felvételtől 

számított fél éven belül betöltik, szabad férőhelyek függvényében. 

Az intézmény önálló jogi személy. 

Az intézményt az óvodavezető vezeti, akit a képviselőtestület – pályázat útján 

– meghatározott időre nevez ki. 

A konyha irányítása az élelmezésvezető feladata. 

Az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan működő költségvetési szerv. 

Alaptevékenységét önkormányzat képviselőtestülete által megállapított 

költségvetésből látja el. A költségvetés az Önkormányzattal egyeztetve készül 

el, annak végrehajtásáért, a takarékos gazdálkodás betartásáért az 

óvodavezető, és az élelmezésvezető egyaránt felel. 

Az intézmény ingatlan vagyona:333. hrsz-ú ingatlanon 
A vagyon feletti rendelkezési jog a települési Önkormányzatot illeti. 
Az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 
Az óvoda és a konyha leltára külön kezelendő. 
Az intézmény nem alanya az ÁFÁ-nak. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
Az óvoda tulajdonában két bélyegző (hosszú, és körbélyegző) van, melyet az 
óvodavezető használhat. 
Az óvoda bélyegzőjét az óvodavezető engedélyével lehet csak az óvodából 
kivinni. Elvesztése, esetleges betörés során való eltűnése esetén a 
jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 
Bélyegző lenyomata: 
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I. 4. Az óvoda alaptevékenységei: 

 
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
 szakágazat 

száma 
szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 
 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkozatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

5 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

6 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladata 

7 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

11 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

12 107051 Szociális étkeztetés 

13 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

 

Az Alapító okiratban meghatározottak szerinti működés, óvodai nevelési 

feladatok biztosítása a mindenkori törvények és szabályozók figyelembe 

vételével. Az intézmény alaptevékenysége során ellátja az óvodáskorú 

gyermekek nevelését, ellátását, foglalkoztatását, iskolai előkészítését. 

Ellátja továbbá a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, valamint a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését. 

 

Az óvodával egy épületben működő 200 adagos főzőkonyha alaptevékenysége 
az óvodás és 1-4. évfolyamos iskolás gyerekek intézményi étkeztetése, a 
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az 
alaptevékenységen túl a költségvetési szerv a szabad kapacitás kihasználása 
érdekében munkahelyi étkezést, szociális étkezést és egyéb étkeztetést végez. 
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Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő 

– a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – óvodai 

pedagógiai program alapján folyik. 

Az óvodai nevelésről alkotott alapelvekben - gyermek – óvoda – pedagóguskép 

- az óvodai nevelés általános feladataiban, a nevelőtestület azonos nézeteket 

vall. 

Az önállóan megalkotott Helyi pedagógiai program és Házirend 

alapdokumentumként szolgál. 

 

 
I.5. Az intézmény alapdokumentumai 

 

 
Az intézmény jogszerű működését a következő alapdokumentumok 

biztosítják: 

♦ Alapító-okirat 

♦ Szervezeti és működési szabályzat 

♦ Házirend 

♦ A tartalmi működést szabályozó helyi pedagógiai program 

♦ Az intézmény öt évre szóló pedagógus továbbképzési programja 

♦ Az egy nevelési évre szóló feladatokat az éves munkatervek, konkrét 
feladatok, határidők jelölésével tartalmazzák. 

 Élelmezési szabályzat 

 
 HACCP 

 
II. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

II.1. Szervezeti felépítés: 
 

Az intézmény szervezeti egységei: 
- Az intézmény két szervezeti egységből áll, melyet az óvodavezető 
egyszemélyi felelősként vezet. 

 Óvodai nevelés székhely vonatkozásában. 

 Az óvodai konyhai feladatokat ellátó szervezeti egység az élelmezés 
vezető szakmai irányításával a gyermekétkeztetésre vonatkozó 
jogszabályok, szakmai előírások alapján. 

 

Az óvoda alkalmazotti közösségét a foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott 
alkotja. Azaz: a két óvodapedagógus, a dajka, az élelmezésvezető, és a 
szakácsnő. Az óvodai közösség tagjai továbbá a Mt. hatálya alatt és közhasznú 
munkakörökben foglalkoztatott dolgozók. 
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Az óvoda nevelőtestületét a foglalkoztatott két óvodapedagógus alkotja. Az 
egycsoportos óvoda jellemzőjeként az óvodavezető egyben csoportban dolgozó 
óvónő is. 

 

II. 2. A belső kapcsolattartás rendje, formája 

Szervezeti ábra: 

ÓVODAVEZETŐ 

 

 
óvodapedagógus élelmezésvezető 

 
 
 
 

 
dajka szakácsnő 

 

 
konyhai kisegítő 

(Mt. hatálya alá tartozik) 

 
Az óvoda szakmai és konyhai egysége egymás mellett, egymást kiegészítve, 

szorosan együttműködve látják el tevékenységüket. Kis intézmény lévén a belső 

kapcsolattartás, a hatékony kommunikáció nem ütközik akadályba. Az alsó 

szintek, és a vezető közti kommunikáció a mindennapi munka során folyamatosan 

megvalósul. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását 

szolgálja, a visszacsatolás szinte azonnal megjelenik. 

 

II. 3. Az intézményben foglalkoztatottak, feladat és hatáskörök, munkarend, 

benntartózkodás 

Az óvoda dolgozóit a törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a 

fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. 

Az intézmény engedélyezett létszáma: 
 

Munkakör Engedélyezett 
álláshely 

Betöltött 
álláshely 

Betöltetlen 
álláshely 

óvodavezető(óv.pedagógus) 1 1 0 

óvodapedagógus 1 1 0 

élelmezésvezető 1 1 0 

dajka 1 1 0 

szakácsnő 1 1 0 

 

Valamennyi foglalkoztatott dolgozó feladatait munkaköri leírás tartalmazza, mely 

magában foglalja a dolgozó jogait, kötelességeit, speciális feladatait, felelősségi 

körét. 
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II. 4. A vezető feladatai: 

Óvodavezető: az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a 

köznevelésről szóló törvény állapítja meg. 

Közvetlenül irányítja: 

 az óvodapedagógust, dajkát.

 az élelmezésvezető önállóan irányítja a konyhán dolgozókat, a szabadságok 
kiadását, munkaidőnyilvántartásokat az óvodavezető ellenőrzi, engedélyezi.

 
Közvetlen függelmi felettese: polgármester. 

 
a) Az óvodavezető felelős 
• az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, 
• a takarékos gazdálkodásért, 
• a pedagógiai munkáért, 
• a szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés megvalósításáért, 
• az óvoda ellenőrzési, mérési feladatainak működéséért, 
• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, 
• a nevelő- és gondozómunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 
• a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 
• a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért az 

intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 
szabályosságáért, 

• a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért, 
•  az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, az intézmény 

költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 
szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható 
takarékosság mellett 

• jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; 

 

b) gyakorolja a munkáltatói jogkört; 
 

c) dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe; 
 

d) képviseli az intézményt; 
 

e) az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 
kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja; 

 

f) feladatkörébe tartozik különösen: 

 a nevelőtestület vezetése,

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése,

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 
megszervezése és ellenőrzése,

 a minőségfejlesztési rendszer működtetése,
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 az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a 
pénzügyi-gazdasági feladatokban, való megállapodásban rögzített 
munkamegosztás szerinti közreműködés,

  közalkalmazotti képviselővel, szülői szervezetekkel, szakszervezetekkel való 
együttműködés,

 a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezésének irányítása; az egyes 
ünnepségek megszervezéshez a feladatot átadhatja, melyet az éves 
pedagógiai terv tartalmaz vagy eseti megbízás alapján, történik,

 a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év 
kezdetekor arról, gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek 
meg,

 a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése,

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli 
munkanapokon, ha a szülők azt igénylik,

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, 
amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul,

 az óvodai felvételre jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra 
hozatala a fenntartó által meghatározottak vagy vezetői hatáskör szerint.

 az igazgatási feladatok ellátása, így különösen:

- az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző 

értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az 

óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a 

gyámhatóság kezdeményezte, 

- a tanköteles életkorban lévőknél az óvodai szakvélemények kiadása, 
jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

- a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 
munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés 
megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 
következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan 
intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja; a részletezést a 
házirend tartalmazza. 

 Az óvodáztatási támogatás jogosultságának megállapításához, későbbi 
folyósításához a jogszabály szerinti adatok szolgáltatása a fenntartó 
számára. 

 Az önértékelésekre, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre, a 
pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítésre való 
felkészülés. 

 

g) kizárólagos jogkörébe tartozik: 

• a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, 
Munkáltatói jogkör kategóriái: 
ga.) Kinevezési munkáltatói jogkör (közalkalmazotti jogviszony létesítése, 
megszüntetése, fegyelmi eljárás, káreljárás); 
- kinevezés, 

- módosítás 

- megbízás, 

- alkalmazás, 
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- jogviszony megszüntetése (felmentés, elbocsátás, áthelyezés) 

- nyugdíjazás, 

- pályázat kiírása, pályáztatási eljárás lefolytatása 

- személyi anyag kezelése, karbantartása 

- belső megbízási szerződések kötése 

- munkaköri leírás elkészítése 

- vagyonnyilatkozat átadása -átvétele; őrzése 
- fegyelmi felelősségre-vonás 
- fegyelmi eljárás elrendelése, 
- fegyelmi, kártérítési eljárás lefolytatása, 
- fegyelmi határozat hozatala. 

 

g.b.) Bérgazdálkodói munkáltatói jogkör (bérgazdálkodás, juttatás megállapítása); 
- illetmény- és előmeneteli rendszerrel, juttatással kapcsolatos feladatok 
- tanulmányi szerződés kötése 
- dolgozók anyagi elismerése 
- jubileumi jutalom kifizetésének előkészítése 

 
g.c.) Munkairányítói munkáltatói jogkör (munkavégzés irányítása, ellenőrzése) 
- illetmény- és előmeneteli rendszerrel, juttatással kapcsolatos nyilvántartások 
vezetése 
- munkavégzés irányítása, ellenőrzése 
- munkarend kialakítása, munkaidő beosztás elkészítése 
- munkaidő nyilvántartás 
- rendkívüli munkavégzés megszervezése, elrendelése 
- változómunkabér, helyettesítés jelentések elkészítése 
- ügyelet, készenlét elrendelése 
- fizetett szabadság engedélyezése, kiadása, nyilvántartása, dokumentálása 
- fizetetlen szabadság engedélyezése 
- dolgozók erkölcsi elismerése 
- továbbképzési terv elkészítése 
- kitüntetés, jutalmazás 
- munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok betartásának ellenőrzése, 
- munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése. 

 

 a kötelezettségvállalás,

 a kiadmányozás (aláírás),

 a fenntartó előtti képviselet;

 szakmai képviselet megfelelő fórumokon.
 

Munkaideje: heti 40 óra. Ebből kötelezően csoportban töltött heti 12 óra. 

 

 
II. 5. Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje: 

A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. Az 

óvodavezető képviseleti joga az alábbi területekre terjed ki: 

- Jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében 
- tanulói jogviszonnyal 
- az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, 

módosításával és felbontásával, 
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- munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 
 

- Az intézmény képviselete : 

- hivatalos ügyekben 
- települési önkormányzatokkal való ügyintézés során 
- hatóságok és bíróság előtt 
- az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt 
- sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus 

média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan 
hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra. 

Az óvodavezető egyes feladatainak ellátására eseti megbízást adhat az általa 
megbízott óvodapedagógus részére. 

 
II. 6. Hatáskörök átruházása: 

A vezető képviseleti jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: 

- Betegség 

-Tartós távollét vagy más akadályoztatás esetén kivéve, ha a fenntartó 
másként nem rendelkezik. 

II. 7. A kiadmányozás eljárásrendje: 

- A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. 
- A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. 
- Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében a beérkező 

iratokat. 
- E szerint, külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként 

csak a jelen SZMSZ - ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező 
vezető írhat alá. 

- Az élelmezésvezető és az óvoda vezetője együtt írhatja alá a konyhát érintő 

dokumentumokat, számlákat, szállítóleveleket stb. 

 
II. 8. Az élelmezésvezető 

 
Közvetlenül irányítja a szakácsnőt, a konyhai kisegítőt. 

A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető. A konyha 

szervezeti egységének feladata az óvodások, tanulók, dolgozók és az étkezést 

igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása. 

Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el az intézmény 

képviselőjeként: a konyha szervezeti egység munkájának szervezése, a 

szállítókkal történő kapcsolattartás, a szállított áru megrendelése és átvétele, a 

konyhai hulladék elszállításának megszervezése, a közegészségügyi feltételek 

biztosítása. 

 
Az élelmezésvezető felelős: a konyha szabályszerű működéséért. 

 Az élelmezés megfelelő minőségben, mennyiségben történő biztosításáért. 

 Az étlapok előírások szerinti elkészítéséért. 

 Az elszámolások helyességéért, az élelmezési norma betartásáért. 
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 A konyhai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a 

gépek, berendezések állagának megóvásáért. 

 A megrendelések szabályszerű bonyolításáért. 

 A HACCP követelményeinek betartásáért. Személyi higiéné betartásáért, 

és betartatásáért. 

 Munkaköri feladatai határidejének betartásáért, teljes körű elvégzéséért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak 

jogainak biztosításáért. 

  A raktárban elhelyezett élelmiszerek szakszerű tárolásáért, kiosztásáért, 

az egyes tételek mennyiségének, szavatosságának folyamatos 

ellenőrzéséért, szükség szerinti pótlásáért. 

 A konyhaüzem, raktárak vagyonbiztonságért. 

 A térítési díjak pontos vezetéséért, jelentések pontosságáért. 

 
További feladatait, felelősségi körét a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
Munkaideje: heti 40 óra, naponta 6.00-14.20 (20 perces munkaközi 

szünet kiadásával). 

 

II. 9. A szakácsnő 
 

Közvetlen felettese az élelmezésvezető, illetve az óvodavezető. Közvetlen 
beosztottja a konyhai kisegítő. 

 

A szakácsnő felelős: 
 

 A konyhán készülő ételek mennyiségi és minőségi színvonaláért, időben 

való elkészüléséért. 

 A konyha (főzőtér), előkészítő helyiségek, öltöző, mosdó, zöldségraktár 

tisztaságáért. 

 A hűtők higiéniájáért és szakszerű használatáért. 

 Az ételminta naponkénti szabályos eltételéért. 

 A konyhán idegen személyek ne tartózkodjanak. Ellenőrzést végző 

személyek is csak az előírt védőfelszerelésben léphetnek be. 

 A munkaidőnyilvántartás vezetéséért. 

 A konyhát érintő egészségügyi előírások, a HACCP előírásainak 

betartásáért és betartatásáért. 

 Az átvett nyersanyagokért, edényekért és egyéb eszközökért, 

főzőberendezésekért, konyhai gépekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 A biztonságos üzemeltetés érdekében a konyhai gépek és berendezések 

használata során észlelt hiányosságokat, hibákat köteles jelezni az 

élelmezésvezetőnek. 

 A számára előírt védőruházatot a munkavégzés során viseli. 

 
Munkaideje: heti 40 óra napi 6.00-14.20 (20 perces munkaközi szünet 

kiadásával). 
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II. 10. Az óvodapedagógus 

 
Közvetlen felettese az óvodavezető. A gyermekcsoporttal kapcsolatos 

kérdésekben demokratikusan döntenek. Közvetlen beosztottja a 

pedagógiai munkát segítő dajka. 

 
Felelősségi köre részletesen a munkaköri leírásban található. 

Főbb feladatai: 2,5-7 éves korú gyermekek differenciált nevelése, 

fejlesztése. Pedagógiai szakmai feladatok, tanügyigazgatási 

dokumentumok vezetése. 

 
Munkaideje: heti 40 óra, ebből kötelezően csoportban töltött heti 32 óra. 

 
II.11. A dajka 

 
Segíti a pedagógiai munkát. Közreműködik a gyermekek egész napi 

gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának 

megteremtésben. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges 

higiéniai feltételeket, ő végzi az óvoda takarítását. 

 
Közvetlen felettese mindkét óvodapedagógus. 

Felelősségi köre részletesen a munkaköri leírásban található. 

 
Munkaideje: Heti 40 óra, napi 7.50 – 16.10 (20 perces munkaközi szünet 

kiadásával). 

 
 

II. 12. A helyettesítés rendje a munkaköri leírások alapján. 

Az óvodavezetőt távolléte esetén a másik óvodapedagógus, konyhát érintő 

ügyek esetében az élelmezésvezető helyettesítheti az alábbiak szerint: 

A vezető helyettesítési rendje 

A vezető helyettesítésére vonatkozó előírások: 

Az óvodavezető távolléte esetén az óvoda másik óvodapedagógusának, 

illetve az élelmezésvezetőnek intézkedési jogköre van, mely az 

intézmény, a konyha működésével, illetve a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

- a helyettes csak a napi zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett. 

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

igényelnek, halaszthatatlanok. 

- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály által kizárólag a vezető 

jogkörébe utalt kérdésekben nem dönthet. 
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Az intézményvezető tartós akadályoztatása esetén az óvoda másik 
óvodapedagógusa, illetve konyhát érintő ügyekben az élelmezésvezető látja el a 
vezetői feladatokat korlátozott hatáskörrel, amíg a fenntartó megteszi a 
szükséges intézkedéseket. Az itt meghatározott helyettesítés nem terjed ki a 
vezető pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó jogaira. 
. 
A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok: 

 
A helyettesek a helyettesített személlyel megegyező felelősséggel tartoznak a 

helyettesítés keretében végzett feladatukért, tevékenységükért. 

Az óvodapedagógust rövid ideig tartó hiányzása esetén a másik 

óvodapedagógus helyettesítheti. 

A dajka rövid ideig tartó hiányzása esetén feladatait a két óvodapedagógus látja 

el. 

A szakácsnőt rövid ideig tartó hiányzása esetén az élelmezésvezető, az 

élelmezésvezetőt a szakácsnő helyettesítheti. 

A hosszabb hiányzások esetén az óvodavezető a fenntartóval egyeztetve dönt a 

helyettesítés mikéntjéről. 

 
 

III. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 
 
 

III. 1. A nevelőtestület. 

A nevelőtestület tagjai: közalkalmazotti jogviszony keretében pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott óvodapedagógusok. Óvodánk esetében ez a 
két óvodapedagógust jelenti, akik közül egyik a vezető óvónő. 

A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény munkáját. A 
munkavégzéssel kapcsolatos jogokat és kötelességeiket a Köznevelési törvény és 
végrehajtási rendeletei, a Munka törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény 
szabályozza. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal 
rendelkező testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb 
tanácskozó és döntéshozó szerve, törvényben meghatározott kérdésekben 
döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik 

 

Szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi 

értekezleten, nevelés nélküli szakmai napon, illetve a rendkívüli nevelőtestületi 

értekezleten, valamint az egy gyermekcsoportban dolgozó két pedagógus 

egymásrautaltsága révén a mindennapi munka során: a pedagógiai munka 

tervezése, megvalósítása, az eredmények számbavétele, a fejlesztendő 

területek kitűzése stb. során valósul meg. 
 

Nevelőtestületi értekezlet 
 

Nevelőtestületi értekezletetet kell tartani a nevelőtestület jogosítványai alapján az 
alábbi esetekben: 
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- Döntési jogköre alapján 
 

 a pedagógiai program, és módosításának elfogadására, 

 a Szervezeti és működési szabályzat, valamint módosítása elfogadása, 

 az óvoda éves munkatervének elfogadása, 

 a házirend elfogadására, 

 a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 
elfogadása 

 az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadása, 

 az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő 
szakmai vélemény kialakítása 

 nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság 
megkeresésére a hetedik évet betöltött gyermek újabb nevelési évének 
megkezdéséhez szükséges egyetértés megadása, 

 jogszabályban meghatározott esetekben 
 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletett kell tartani, ha 

- az óvodavezető összehívja, 

- az óvodapedagógus kéri, 

- a szülői szervezet kezdeményezi, és a kezdeményezést a nevelőtestület 

elfogadta. 

 
III. 2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, 

jogszabályban biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. (Jelen 

esetben erre módja sincs, a kis pedagóguslétszám miatt.) 

 

 
III. 3. Szakmai munkaközösség 

Óvodánk sajátos helyzetéből fakadóan (2 fő óvodapedagógus alkotja a 

nevelőtestületet) nem kivitelezhető szakmai munkaközösség működése. 

Ehelyett úgynevezett belső szakmai munkaközösségként tapasztalatcserét 

tartunk, ha egyikünk részt vesz valamilyen továbbképzésen, műhelymunkán, 

fórumon. 

 

 
III. 4. Alkalmazottak közössége. 

Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó 

alkotja. Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, 

valamint az óvodán belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb 

jogszabályok rögzítik. Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti 

meg az intézmény átszervezésével, feladatának változásával, nevének 

megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, az 

intézményvezetői megbízással összefüggő döntésekben. 

A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet. 
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A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, 

amikor ezt jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések 

tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe 

tartozó fenntartói döntések előtt kell összehívni. Az értekezlet megtartásához 

a dolgozóknak legalább 2/3-os jelenléte szükséges, melyről jegyzőkönyv vagy 

feljegyzés készül. 

Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal 

az óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az 

óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti 

a soron következő feladatokat. 

Az értekezletekről jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül. 

Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal 

az óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az 

óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti 

a soron következő feladatokat. 

Az alkalmazotti közösség számára tartott értekezletek az intézmény 

zökkenőmentes működését biztosítják, a mindenkit érintő kérdések 

megbeszélése, a feladatok elosztása érdekében. 

Javaslattételi jog illeti meg az óvodánkkal közalkalmazotti jogviszonyban álló 

minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket 

a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel 

kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az 

adott kérdésben úgy rendelkezhet, ha a jogszabályok szerint az egyetértésre 

jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

Döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési 

jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör 

gyakorlója teljes felelősséggel egy – személyben – testületi jogkör esetén a 

testület abszolút többsége (50%+1) alapján dönt. 

A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető 

hívja össze az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek 

kivételével. 

III. 5. A vezető, a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) közti 

kapcsolattartás formája 

Az óvodavezető az óvoda egészének életéről, az aktuális feladatokról a szülői 

közösség összejövetelein, a szülői értekezleteken, a csoport öltözőjében, és az 

előtérben elhelyezett hirdetőtáblákon és az óvoda közösségi oldal zárt 

csoportjában tájékoztatja a szülőket. A szülőknek lehetőségük van fogadóórán a 

gyermeket érintő egyéni kérdésekben tájékoztatást kérni, és kapni. A gyermekük 

fejlődéséről egy évben legalább kétszer az óvodapedagógusok tájékoztatják a 

szülőke. 
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A szülői szervezettekkel való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata. 

Az óvodavezető és a sz.sz. képviselője az együttműködés tartalmát és formáját 

munkatervben rögzíti. Az sz.sz. működési feltételeinek biztosításáról az 

óvodavezető gondoskodik. 

Az sz.sz. képviselőjét, ill. tagját meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi 

pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy 

véleményezési jogosultsága van. A meghívókhoz mellékelni kell az előterjesztés 

írásos anyagát. A meghívót, az értekezletet megelőzően 8 nappal korábban kell 

megküldeni. 

A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol 

- az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben, 

- a házirend elfogadásakor, 

- a pedagógiai program elfogadása előtt, 

- az éves munkaterv és beszámoló elfogadása előtt, 

- az esélyegyenlőségi program elfogadása előtt, 

- óvodavezetői pályázat tartalmáról. 

Ha a szülői szervezet az óvoda működésével kapcsolatosan véleményt 
nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a 
vélemény és a javaslat előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi 
értekezlet összehívásával – az óvodavezető gondoskodik. 

A szülői szervezet egyetértési jogkörrel rendelkezik 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

- az óvodai dokumentumok nyilvánosságra hozatalának módjával 

kapcsolatban 

A szülői szervezet (közösség) vezetőjével az óvodavezető az 

óvodapedagógussal együtt tartja a kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport 

szülői képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást. 

Ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő – létszám 1/3- 
a – kérdésekben észrevételt tesz vagy tájékozódni kíván, az óvodavezetőhöz 
fordulhat, melyet az szóban vagy írásban válaszolhat meg. A szóbeli 
megbeszélésről emlékeztető készül, amelynek az egyik példányát a 
sz.sz.képviselője megkapja. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal 
vesz részt a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy 
egyéb fórumon történő tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell 
gondoskodnia. 
Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai 

munka eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, 

az óvodavezető gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet 

képviselőjének részvételével megtárgyalja. 

A szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok: A 

szülői szervezet véleményét be kell szerezni a Szervezeti és működési szabályzat 

elfogadása előtt, a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módját 

szabályozó rész tekintetében, a szülői értekezletek, fogadóórák, nyitott napok, a 

gyermekek számára szervezett fakultatív programok, közös rendezvények 

időpontjának és formáinak meghatározásánál. 



20  

IV. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A mindenkori éves munkaterv határozza meg az adott nevelési évre 

vonatkozó konkrét feladatokat, az adott nevelési év rendjét, nevelőtestületi 

értekezletek időpontjait, intézményi ünnepségek, rendezvények időpontját, 

módját, szünetek időpontját (fenntartóval egyeztetve), nevelés nélküli 

munkanapok rendjét. 

Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig 

tart. 

Az óvoda 5 napos munkarendben üzemel. 

A Nkt 24. §-a szerint (1) A köznevelési intézmények szakmai tekintetben 

önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan 

ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

(2)  A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések 

előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban 

meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a gyerekek, illetve 

képviseletükben a szülők, valamint képviselőik. 

(3) A nevelési-oktatási intézmény 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. 

A gyermekek fogadása - nyitva tartás 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át 

folyamatosan működik. 

Az óvoda június 1-től augusztus 31-ig nyári életrend szerint működik. 

Üzemeltetése a fenntartók által jóváhagyott nyári zárva tartás alatt szünetel. 

Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, a 

nagytakarítás, valamint a szabadságok kiadása. Egyéb zárva tartást, nevelés 

nélküli napok rendjének idejét és formáit a mindenkori éves munkaterv 

tartalmazza. 

A zárva tartás ideje alatt telefonon történő elérhetőség kerül kifüggesztésre. 

Nyitvatartási idő: 

Az óvoda napi nyitva tartási ideje 8 és fél óra: 

7. 30 órától 16. 00 óráig. 

A szülő írásbeli engedélyével a gyermeket más felnőtt, a vezető külön 

engedélyével kiskorú testvér is elviheti az óvodából. Az óvoda elhagyása után ez 

utóbbi esetben is az óvodás gyermek épségéért a szülő felel. 

Óvodai dolgozók gyermekekért történő felelőssége a gyermek csoportba 

érkezésétől, ill. a kísérőjétől való átvételtől az óvodai dolgozótól való 

elköszönéséig tart. 



21  

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője 

engedélyezi, ilyen alkalmak pl.: „Adventi barkács - délután”, ismeretterjesztő 

előadások… 

Vallásos nevelésre, fakultatív foglalkozásokra az uzsonnát követő időben 

kerülhet sor. A részvétel igényléséről a szülők írásban nyilatkoznak. 

 

 
IV. 1. A vezető intézményben való benntartózkodásának rendje. 

Az intézmény zavartalan működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az 

intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Az 

óvodavezető lehetőség szerint a heti 40 órát az intézményben tölti. 

Benntartózkodása a munkarendjének megfelelően történik: délutános 

munkarendben 8-16-ig vagy délelőttösként 7.30-15.30-ig. Amennyiben tartós 

távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, intézmény képviselete 

hivatalos fórumokon, továbbképzéseken való részvétel miatt a vezető 

folyamatos benntartózkodása nem oldható meg: a csoport másik 

óvodapedagógusa helyettesíti őt, felel a működés rendjéért. Az intézkedési 

jogköre ilyen esetekben a működéssel, a gyerekek biztonságának 

megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

 
IV.2. Közalkalmazottak benntartózkodása 

Az óvodában foglalkoztatottak munkarendje: 

 
 a közalkalmazottak és Mt. hatálya alatt foglalkoztatottak munkarendjét 

óvodavezető állapítja meg, az intézmény zavartalan működése érdekében 

 valamennyi dolgozó a számára készített munkaköri leírásban foglaltak 

szerint köteles munkáját ellátni 

 általános követelmény, hogy munkakezdés előtt legalább annyi idővel 

érkezzen munkahelyére, hogy munkáját ún. munkára képes állapotban 

kezdhesse el, érkezését távozását, naponta köteles a 

munkaidőnyilvántartáson rögzíteni, és aláírni. 

 
Az intézmény az alábbiak szerint működik: 

Konyha nyitva tartása: 6.00 - 14.20. (20 perc munkaközi szünet kiadásával) 

A konyha dolgozóinak munkarendje ennek megfelelő. 

Óvoda nyitva tartása: 7.30 -16.00. Napi 8,5 óra 

A teljes nyitva tartás alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, 

délelőttös és délutános műszakban. A dajka munkaideje 7.40-16.00-ig tart. 
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IV.3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az óvodával: 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 

óvodában. 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket 
hozó szülő (nagyszülő, testvér, egyéb hozzátartozó) 
- gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetése, és óvodapedagógusnak való 
átadás, majd a kísérő távozásának idejére 
- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvétele és átöltöztetése, 
valamint a távozásra szükséges időpontig. 

 
Külön engedéllyel és felügyelettel tartózkodhat az intézményben: -a gyermeket 

hozó, és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény 

nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik, valamint minden más 

személy. A külön engedélyt az óvoda bármely dolgozója megadhatja. Kivételt 

képez ez alól a konyha, ahol idegenek nem, illetve csak érvényes egészségügyi 

könyvvel, megfelelő védőruházatban tartózkodhatnak. 

Nem kell tartózkodási engedélyt kérni: 

- szülői értekezletek során 

- óvodai ünnepségek esetén a meghívottaknak 

- fenntartói, szakhatósági ellenőrzések, hivatalos látogatások esetén, melyek az 

óvodavezető, illetve az élelmezésvezető jelenlétében történnek. 

A gyermekek biztonságának érdekében az óvoda két kapuját tolózárral a teljes 

nyitvatartási időben zárni kell. 

Az óvodai csoport és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi kivételes és indokolt esetekben. 

Alkalmi árusok, termékforgalmazók kizárólag az óvodavezető engedélyével, 

útmutatása szerint tevékenykedhetnek. A működést, a pedagógiai munkát nem 

zavarhatják. 

Pártok képviselői az óvodában előadásokat nem tarthatnak, plakátokat nem 

helyezhetnek el. Településünkön történő rendezvényekről, felhívásokról a 

Kultúrházban történő vásárokról szórólapok elhelyezése óvodavezető 

engedélyével történhet. Engedélyezett a gyermekeknek szóló pedagógiailag 

támogatható felhívások, kiadványok elhelyezése. 

V. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNY 

Ilyen típusú típusú óvodai dokumentumok: 

 Óvodai csoportnapló 
 Gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció 

Hitelesítésük: Kinyomtatást követően oldalszámmal kell ellátni, le kell pecsételni 
és az óvodavezető kézjegyével ellátni és össze kell fűzni. 
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VI. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT 

DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE 

Az intézmény az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs 

Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, 

hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) 

kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott 

biztonságú elektronikus aláírást az óvodavezető alkalmazhatja a dokumentumok 

hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát: 

 Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 
 Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 
 Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 
 OSAP 
 Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot) 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumok kinyomtatott példányát az 

intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell 

tárolni. 

A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón 

lementett formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető vagy az általa 

felhatalmazott helyettes férhet hozzá. 

 

 VII. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA 

 

Az intézmény – a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4.§(1) 

bekezdés i) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni köteles a külső 

kapcsolatok rendszerét, formáját és módját. Az intézmény a feladatok elvégzése, 

a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a 

beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel, szervezetekkel. 

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások, 
szakszolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel, gyermekjóléti 
szolgálattal, egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. 

 

A gyermekek pszichológiai, pedagógiai, iskolakészültségi vizsgálatában és 
célirányos fejlesztésének folyamatában a pedagógiai szakszolgálattal, az 
óvodavezető állapodik meg. Speciális feladat elvégzésére megbízást 
óvodavezető adhat állományba tartozó és állományba nem tartozó, azaz külső 
személynek egyaránt (logopédus, gyógypedagógus). 

 
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményei /Nevelési 

Tanácsadóval / Megyei Szakértői Bizottságával / Logopédiai Szakszolgálattal 
stb az óvodavezető tartja a kapcsolatot - a nevelőtestület véleményének, 
javaslatainak figyelembevételével- szolgáltatásaik, igénybevételével 
kapcsolatban. 
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Kapcsolattartás módja, formái: 
- a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő 
szakvélemény megkérése 
- iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására vonatkozó kérelem, 

szakvélemény kérése 
- a gyermek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztése, foglalkoztatása 
- a gyermek óvodában történő fejlesztéséhez segítség, iránymutatás kérése 
- logopédiai szűrésben, fejlesztésben részvétel koordinálása, segítése 
- konzultációs kapcsolat, 
- írásbeli kérelem (vizsgálati kérelem, jellemzés a gyermekről) 
- kért kimutatások elkészítése 
- értekezleteken, megbeszéléseken, nyílt napokon való részvétel 
- a gyermek beszédfejlődésének szűrése, szükség szerinti fejlesztése 

 

kapcsolattartó személyek: 

- óvodavezető 
- óvodapedagógus 

 
A Terényi Tagiskola képviselőivel és pedagógusaival történő kapcsolattartásban 
célunk, a gyermekek óvodából iskolába való átmenetének megkönnyítése. E 
célból együttműködés kialakítása. 

 

Kapcsolattartás módja, formái: 
- megbeszélések, konzultációk 
- óvodások iskolával való ismerkedése, tanóralátogatás 
- Balázs járás, ballagó nagyok kikérése, néphagyományőrzés 
- közös ünnepségeken való részvétel (Március 15-i megemlékezés, húsvéti 

tojáskeresés) 
- iskolában szervezett előadásokon, kiállításokon való részvétel 
- egymás ünnepségeinek lehetőség szerinti látogatása 

 

Kapcsolattartó személyek: 
- óvodavezető 
- óvodapedagógus 

 
Az Egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás – a kötelezően előírt és 

eseti vizsgálatok, szűrések időpontjának egyeztetése, ütemezése- 
óvodavezető feladata. 

 

Az egészségügyi ellátás módja, formái: 

- a gyermekek részvétele orvosi vizsgálatokon 
- védőnő által szervezett szűrővizsgálatokon való részvétel 
- konzultáció védőnővel, háziorvossal, esetleg szakorvosi segítség kérése 
- fogászati szűrővizsgálatok megszervezése 

 

Kapcsolattartó személyek: 
- óvodavezető 
- óvodapedagógus 
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Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal (Pedagógiai Oktatási Központ, 

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ) való kapcsolattartás módja, 

formái: 

Az óvoda, valamint a pedagógusok munkáját, pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

segítik. A szakmai szolgáltatókkal való kapcsolat felkérés útján történik, a 

kapcsolat kezdeményezője az óvodavezető. A kapcsolat tartalmát, formáját a 

felkérés célja határozza meg. A felkérés célja szerint lehet 

- pedagógiai értékelés: 

- pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatás, 

- a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése 

- a belső pedagógiai értékelési rendszer kialakítását segítő tanácsadás 

- a pedagógiai program végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, 

- a mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést 

támogató szakmai szolgáltatások, 

- pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek 

megismertetése és terjesztése. 

- szaktanácsadás: 

- neveléspedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, 

terjesztése, 

- intézményi pedagógiai programok, pedagógiai dokumentumok, házirend, 

intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése, 

- az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység 

elemzésének, értékelésének segítése, 

- nevelési eszközök, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának 

segítése 

- egyéni szakmai tanácsadás 

- a  pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása, munkakörükkel 

összefüggő szakmódszertani segítése, 

- pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, 

végrehajtásuk monitorozása, 

- az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása, 

- pedagógusok munkájának értékelése: nevelési tevékenységek, pedagógiai célú 

foglalkozás látogatása, a vizsgált foglalkozások értékelése, 

- pedagógiai tájékoztatás: 

- a nevelési folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai 

módszertani támogatások nyújtása, 

- a nevelési, szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése 

 
-a tanügy-igazgatási szolgáltatás: 

- közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak 

módosításában, elkészítésében 

- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 

szervezése: 

- pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése. 

 
A pedagógiai szolgáltatásokat a felmerülő igények szerint kell meghatározni. s 

ennek alapján a szolgáltatásokat megtervezni, megszervezni, az éves 

munkaterv alapján. 
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Kapcsolattartó személyek: 

-óvodavezető 

-óvodapedagógus 

 
 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének 
megelőzése megszüntetése érdekében. 
A Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal való 
kapcsolatunk során szükség esetén a veszélyeztetettséget észlelő és 
jelzőrendszert működtetjük, törekszünk a veszélyeztető okok megszüntetésére, 
adott esetben a családoknak való konkrét segítségnyújtásra. 

 
A kapcsolattartás módja, formái: 

- szükség esetén jelzés a Családsegítő munkatársa felé 
- részvétel az éves jelzőrendszeri beszámolón 
- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 
- esetmegbeszélések 
- prevenció 
- esélyegyenlőség biztosítása 

 
Kapcsolattartó személyek: 
- óvodavezető, egyben gyermekvédelmi koordinátor 

 
Terény Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával az óvoda szlovák 

nyelvi nevelésével kapcsolatos kérdéseiben konzultálunk, lehetőség szerint 
segítjük egymás munkáját. 

 
A kapcsolattartás módja, formái: 
- szükség szerinti részvétel a Kisebbségi Önkormányzat ülésein 
- megbeszélések 
- ünnepségeken (pl. Nemzetiségi Napon való részvétel) 
Kapcsolartó személy: 
-óvodavezető 

 
Fenntartóval való kapcsolattartás folyamatos, elsősorban a következő 
területekre terjed ki: 

 Az óvoda személyi, tárgyi költségvetésének, fejlesztésének- felújításának 
tervezése, megállapítása, módosítása, végrehajtása. 

 Az óvoda dokumentumainak felülvizsgálata. (Pedagógiai Program, 
Házirend…) 

 Az óvoda heti és nyári nyitvatartási idejének megállapítása. 

 Az óvodába történő jelentkezés idejének meghatározása. 

 Nevelési évet átfogó, összegző, a szakmai munka eredményességét 
bemutató értékelés véleményezése. 

 Az étkezési térítési díjak megállapítása, befizetés szabályainak 
megállapítása, szociális alapon adható kedvezmények elbírálása. 

  Gyermekvédelemmel, gyermekbalesetekkel kapcsolatos dokumentációk, 
intézkedések. 

 Az óvoda helyiségeinek használati szabályozása. 

 Ünnepek, megemlékezések, hagyományápolás. 
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A kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatás 
- egyeztető tárgyalások 
- írásbeli tájékoztatók, beszámolók, kimutatások, statisztikák 
- dokumentum átadása jóváhagyásra 
- egyeztető tárgyaláson, testületi ülésen való részvétel, 
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 
- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi- gazdálkodási, 
valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

Kapcsolattartó személy: 

-óvodavezető 
 

Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tart kapcsolatot. A gyermekhittan 

vonatkozásában a hitoktató munkáját segítik az óvodai dolgozók a hatékony 

szervezéssel, eszközök biztosításával. 

Kapcsolattartás formái, módja: 

- szülők nyilatkoztatása a választott hittanról 
- hittan szervezése, feltételek megteremtése 
Kapcsolattartó személy: 

- óvodavezető 

 
A helyben működő intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, 

egyéb kulturális szolgáltatókkal, intézményekkel az óvodavezető a 

kapcsolattartó. 

Kapcsolattartás formái, módja: 

- előadások, szolgáltatások pl. fényképezés megrendelése 

- személyes megbeszélések, konzultációk, telefonos egyeztetések 

Kapcsolattartó személy: 

- óvodavezető 

 
VIII. A GYERMEKEK ÓVODAI FELVÉTELÉNEK RENDJE 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) szabályozása 

szerint 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. 

A beiratkozás rendje: 

- A beiratkozás időpontját minden nevelési évben az óvodavezető (fenntartóval 

egyeztetve) határozza meg, és a megszokott formában (plakát, Terény honlapján 

való megjelenítés), a kijelölt beiratkozási időpontot megelőző harminc nappal 

hozza nyilvánosságra. 
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- Beíratáskor a szülő bemutatja a szükséges dokumentumokat (Gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a 

szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.) 

- A beíratás tényét az Előjegyzési naplóban kell rögzíteni. 

- A beíratási időszakot követően a felvételt nyert gyermekek fogadása a kiadott 

határozat alapján folyamatosan történik. 

- Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben 

folyamatosan történik. 

- Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja felvehető gyermekek számát a 

fenntartó az óvodavezetővel együtt bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 

felvételre. 

Az óvoda vezetője az óvoda felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 

írásban; a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozat formájában közli a 

szülővel. 

A gyermekek személyiség jogait figyelembe véve a felvett gyermekekről 

névszerinti névsort nyilvános helyre kifüggeszteni tilos. 

Az óvodai átvétel: 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 

Az óvoda házirendjét az új gyermekek szüleivel az adott nevelési év megkezdése 

előtt ismertetni kell: nyomtatott formában mindenki számára biztosítani kell, 

melynek átvételét az erre rendszeresített lapon aláírásukkal kell igazolni. 

Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. 

A gyermeket a szülő kérelmére - ha a családi körülményei, képességének 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – a jegyző - az óvodavezető és a 

védőnő véleményének kikérése után felmentheti az alól, hogy óvodai nevelésben 

vegyen részt. 

 

 
Az óvodai elhelyezés megszűnésére vonatkozó rendelkezések. 

Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: 

- A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. 

- A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására. 

- A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 

- A óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles 

kort. 

- Az óvoda jogutód nélkül megszűnik. 

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét 

írásban értesíteni kell. 
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IX. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai 

tevékenység hatékonyságának mérése. A pedagógiai munka belső 

ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a 

feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés 

– területeit, 
– módszerét és 
– ütemezését. 

 
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni, mely az éves 

pedagógiai terv részét képezi. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető 

dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szülői szervezet. 

Az óvodavezető az óvodapedagógus, dajka munkáját legalább egy alkalommal 

értékeli a nevelési év során. 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal, dajkával ismertetni 

kell, aki arra írásban észrevételt tehet. 

A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai-gondozói munka belső 
ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható 
tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket. 

 
 

X. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Gyermeki élet hagyományaihoz, jeles napokhoz kötődő alkalmak, a megrendezés 
formái, az érintettek körének jelzése az alábbiak szerint szerveződik / táblázat/ 

Az ünnepek tervezett időpontját, felelőseit az éves pedagógiai munkaterv 

tartalmazza. Ünnepeinket egy hosszabb előkészület, a „ráhangolódás időszaka” 

előzi meg. Ez általában két hét, de ettől eltérő időtartamú is lehet. A 

hagyományápolás történhet külső helyszíneken (Tájház, Palóc Múzeum) külső 

segítők bevonásával is. 
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Ünnepek, rendezvények, jeles napok 
 

Megnevezés A megrendezés 

formája 

Érintettek köre 

Születésnapok, 

névnapok 

Óvodai Óvodás gyermekek 

közössége 

Szüreti felvonulás Települési Óvodások, iskolások 

közössége+ falu lakói 

Advent időszak Előkészület - intézményi, 

ünnepség. 

Óvodások 

Farsang Óvodai Óvodás és leendő 

óvodások 

Balázs-járás Óvodai-iskolai Óvodás-iskolás 

gyermekek közössége 

Március 15. Óvodai-iskolai 
Óvodás-iskolás 

gyermekek közössége + 

felnőttek 

Húsvét Óvodai-iskolai Óvodások-iskolások 

közössége 

Anyák napja Óvodai Szülők, nagyszülők 

Gyermeknap Óvodai Óvodások. 

Évzáró és ballagási 

ünnep Óvodai 
Óvodások, 

szülők közössége 

Nemzetiségi Nap Települési 
Óvodás-iskolás 

közösség+ település 

lakói 

 

Településünkön és azon kívül szervezett kirándulásokat, színházlátogatásokat, 

az éves munkaterv, ill. a csoportnaplók tartalmazzák. A részvételhez kérjük a 

szülők hozzájárulási nyilatkozatát. 
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XI. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 
 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 

egészségügyi szűrését a területileg illetékes háziorvos és védőnő látja el – 

megállapodás szerint . 

Évente egy alkalommal fogorvosi, belgyógyászati és szemészeti szűrés történik. 

Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a Házirendben megfogalmazottak 
szerint kell eljárni. 

 
Az alkalmazotti kör rendszeres üzemorvosi vizsgálata esedékesség és 
szükségesség szerint történik. 

 
 

XII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése 
érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó 
feladat. Az óvodai nevelőmunkát úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek 
érkezésétől azok távozásáig óvodapedagógus tartózkodjon. 

A gyermekbalesetek megelőzésének feladatai. 

Óvodavezető feladatai: 

- gondoskodni a gyermekek felügyeletének megszervezéséről 

- biztosítani a nevelés-oktatás biztonságos feltételeit 

- az intézményi beszerzések során figyelmet fordít a balesetveszélyes tárgyak 

cseréjére, javítására 

- a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése 

- a feltárt balesetveszély forrásának megszüntetése, szükség esetén a 

balesetforrás megszüntetésére további intézkedések megtétele 

- az óvoda épületének, udvarának, felszereléseinek és eszközeinek 

vonatkozásában a veszélyforrások feltárása, a balesetvédelmi szakember 

bevonásával. Feltárt, balesetet okozható helyzet, vagy hiba esetén jegyzőkönyv 

felvétele, és azonnali intézkedés kérése a fenntartó illetékes képviselőjétől. A 

veszélyforrást jelentő felszerelés, eszköz eltávolítása, illetve ha ez nem 

lehetséges, akkor biztonságos elkerítése, továbbá egyéb, a gyermekek 

biztonságát szolgáló, az adott helyzethez igazodó célszerű intézkedés megtétele. 

- az alkalmazottak tevékenységének ellenőrzése a gyermekek között használt 

veszélyes felszerelések és eszközök tekintetében. 

 
 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- baleset-megelőzési ismeretek nyújtása: a gyermekek testi egészségük 

védelmére vonatkozó előírások, ill. veszélyforrások és magatartásformák 

nevelési év elején, illetve szükség szerint. A fokozott balesetveszélyt jelentő 
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tevékenységek, foglalkozások, programok előtt az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő balesetvédelmi „oktatás”. 

- a gyermekek biztonságra törekvő magatartásának, viselkedésének fejlesztése 

- a gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén a megfelelő számú felnőtt 

kísérő biztosítása (10 gyermekenként 1 felnőtt számításával) 

- a balesetveszélyes tevékenység körültekintő megszervezése, pl.: vágás, 

tornaszerek használata esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott 

figyelemmel lehet csak foglalkozni. 

- a rábízott gyermekek felügyeletéről való gondoskodás. Az óvónő felügyelet 

nélkül nem hagyhatja a gyermekeket! 

- a csoportszobában, a mosdóban a nevelés biztonságos feltételeinek kialakítása 
(pl.: árammal működtetett kisgépek elhelyezése, használata; virágcserepek , 
bútorok biztonságos elhelyezése stb.) 

- gyermekcsoportjában a felszerelések és eszközök épségének folyamatos 
ellenőrzése, az észlelt veszélyforrás jelzése az óvoda vezetőjének, valamint 
segítség kérése a veszély elhárítása érdekében. 

- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 
berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy 
tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még 
biztonságosabbá tételére. 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 
biztonságára, testi épségére, 

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

A dajka feladata és kötelessége: 

- tisztítószerek biztonságos tárolása, kezelése. 

Az óvoda minden alkalmazottjának feladata: 

Az észlelt baleset vagy veszélyforrás megszüntetése, vagy a gyermekcsoport 
biztonságba helyezése mellett az óvodavezető tájékoztatása a további 
intézkedés megtétele érdekében 

Gyermekek, szülők feladatai: 

Az Óvoda házirendje tartalmazza azokat a védő-óvó előírásokat, melyeket a 
gyermekeknek, szülőknek az óvodában való benntartózkodás során be kell 
tartaniuk. 

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások (gyalogos, buszos…) 

előtt, élményszerző alkalmak és egyéb esetekben szükség szerint az óvodai 

csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. A kirándulás szervezése 

előtt a „szervezőknek” a terep adottságait meg kell ismerni, az előkészítést 

ezek szerint végezni! Elvárásainkat a gyermekek szüleivel is megismertetjük. 

A tudomásul vételt a szülők a házirend átvételekor aláírásukkal igazolják. 
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A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport 

szokásrendszerének kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy 

azok a baleset-megelőzést szolgálják. 

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot 

használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt 

figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és 

a játékszert annak megfelelően alkalmazni, ill. alkalmaztatni. 

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus, dajka 

kötelessége az elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a 

gyermek kisebb sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a 

gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az 

óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési 

kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni. 

A nemdohányzók védelmében intézményünk gyermekcsoportjai, helyiségei, 

dohányzás mentes egységként funkcionálnak. Az óvodánk egész területén 

tilos a dohányzás. Jogszabálysértés esetén egyéni felelősségvállalás lép 

életbe. Büntetés, bírság kiszabásának terhe az érintett dolgozóra 

átruházandó. 

A munkaköri leírások tartalmazzák a dolgozók feladatait az elvárt magatartási 

formákat, melyek betartása kötelező érvényű. 

 

 
XIII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, TŰZ- ÉS BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES 

TEENDŐK 

 

 Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli 
eseményt közvetlen felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges 
intézkedésekről és a fenntartók értesítéséről. 

 

 Tűz- és Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatás 
esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

 

 Az épületek kiürítése a tűzriadó tervek szerint történik. 

 Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az 
intézkedést vezető hatóság információja alapján az óvodavezető, 
akadályoztatás esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

 

 A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli 
jelentésben értesíti az illetékes fenntartót. 

 Az óvoda vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el: ha rendkívüli időjárás, 
járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda 
működése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős 
veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell 
szereznie a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges, a fenntartót 
haladéktalanul értesítenie kell. 
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XIV. TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL, AZ SZMSZ-RŐL, A 

HÁZIRENDRŐL, A DOKUMENTUMOK ELHELYEZÉSE 

 Az óvoda SZMSZ-ét a vezetői irodában előzetes egyeztetés után 
megtekinthetik az érdeklődők. Az intézmény pedagógiai programját és 
házirendjét az ovi előterében kifüggesztjük. A közzétételi listán elektronikus 
formában is elérhetőek dokumentumaink. 

 

 A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás adható a szülői értekezletek 
alkalmával is. 

 

 A gyermek felvételekor az óvoda házirendjét a szülőnek át kell adni. 

 

XV. AZ ÓVODA ÉPÜLETÉNEK ELHAGYÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

SZABÁLYOK 

 A munkarendben meghatározott munkaidőn belül – hivatalos ügy intézése 

érdekében is – az óvodavezető, vagy a helyettesítési rendben meghatározottak 

szerinti munkatárs engedélyével, hozzájárulásával hagyható el az óvoda; ilyen 

ügyek, pl.: gyermek haza kísérése, beszerzés… 

 Magán és egyéni érdek indokoltságának mérlegelése, megítélése óvodavezetői 

kompetencia. 

 A gyermekcsoporttal történő élményszerző sétákra, kirándulásokra a két 

óvodapedagógus együtt kíséri a gyermekeket. 

 A fakultatív módon, de óvodában szervezett, ill. óvoda épületében működő 

foglalkozások, tevékenységek esetén a „külsős” személlyel óvodavezető 

köteles megállapodást kötni, melynek tartalma többek között kiterjed: 

-az érintett gyermekek óvodapedagógustól való elvitelére, ill. visszahozásának 

módjára, a külön foglalkozás rendjére. (Hittan, logopédiai fejlesztés, óvodában 

folyó fejlesztő foglalkozás (fejlesztő pedagógus) gyermek-játék, időszakos 

szűrő vizsgálatok …) 

A külsős személynek munkaterv szerint kell dolgoznia, valamint munkájáról 

beszámolási kötelezettsége van. 

 A dolgozó elhagyhatja az intézményt a munkaközi szünet (20 perc) idejére (Mt.). 

 
 

XVI. TELEFON, SZÁMÍTÓGÉP (INTERNET) HASZNÁLATÁVAL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 A dolgozó tulajdonát képező mobiltelefont a munkaidő teljes időtartama 

alatt elnémított állapotban kell tartania. Használata az óvodai nevelő- és 

gondozómunkát nem zavarhatja! 

 A fenntartó által biztosított vezetékes és mobil telefon használata hivatalos 

ügyekben megengedett. Magánjellegű hívások csak rendkívüli 

helyzetekben és a vezető engedélyével lehetségesek. 

 Gazdaságossági szempontokra tekintettel a telefonok használata a 

következő módon célszerű: 
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• Vezetékesről hívható valamennyi vezetékes hálózat 

• Mobilról hívható: valamennyi mobil hálózat 

• Az egymással ingyenesen folytatható beszélgető partnerek listáján 
lévők felé magán ügyben is alkalmazható beszélgetés, mely a helyi 
intézményeket érinti (pl.: polgármesteri hivatal). 

 Az intézmény által biztosított számítógép és internet hozzáférés 

használata engedélyezett a pedagógiai munka végzéséhez, segítéséhez 

az arra kijelölt időszakban (a munkaidőn belüli felkészülés időszaka). 

Használata az óvodai nevelő és gondozó munkát nem zavarhatja! 

A számítógép és internet használata magáncélra csak a munkaközi szünetben 

(20 perc) engedélyezett. 

 A pedagógus munkájához szükséges informatikai eszközöket a vezetői 

irodában kell tárolni az intézményben, melyekhez minden pedagógus 

számára biztosított a hozzáférés. Használat után ugyanerre a helyre kell 

visszatenni az eszközöket. 

 

 
XVII. NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEKNEK 

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

nyilatkozatnak minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív 
ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében 
zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan 
kérdésekről, amelyekről a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 
 

XVIII. A KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KEZELÉSE 

A különös közzétételi listát nevelési évente aktualizálni kell. 

A különös közzétételi lista kezelésére az óvodavezető jogosult. 

 
 

 XIX. LOBOGÓZÁS SZABÁLYAI. 

A 132/2000. (VII.14.) kormány rendeletértelmében „A nemzeti lobogót állandóan 
kitűzve kell tartani.” 
- A kormányrendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 
középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fellobogózás 
szabályait. 
- A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik. 
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XX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat területi hatálya 

Az intézmény működési területe Terény közigazgatási területe. 

A szabályzat időbeli hatálya 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe a kihirdetés napján, és 

határozatlan időre szól. 

Felülvizsgálata: jogszabályi változások esetén, illetve, ha szükséges évente 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület 

A módosítás indoka lehet: 

▪ jogszabályváltozás, 

▪ alapító okirat tartalmának változása 

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni. 

Az SZMSZ egy példánya a vezetői irodában található, a szülőkre vonatkozó 

részekről a szülőknek az első szülői értekezleten tájékoztatást kell adni. 

A Közzétételi listán szerepel. 

A szabályzat személyi hatálya: 

Az SZMSZ, és a mellékleteit képező egyéb szabályzatok betartása az 

intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazottra kötelező érvényű, valamint 

kiterjed: 

- az óvodába járó gyermekekre 

- a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, családtagjaira 

- az egyéb kisegítő munkakörben foglalkoztatottakra 

- rendezvények alkalmával mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek az 

intézménnyel, igénybe veszik szolgáltatásait, használják helyiségeit 

- az intézmény területén munkát végzőkre. 

A szervezeti és működési szabályzat melléklete 

1. számú melléklet: Munkaköri leírás minták 
 

2. számú melléklet: Belső ellenőrzési terv 
 

3. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat 

Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzat 

A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága 

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

valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben 

használják helyiségeit. 

Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 
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Mellékletek 

 

1. sz. melléklet: Munkaköri leírások 

 

Terényi Kistenyér Óvoda 

Teranská materská škola Dlaniček 

2696 Terény, Óvoda út 1. 

OM azonosító: 202948 

Tel.: 06-35/348 118, e-mail: terenyovi@gmail.com 
 

 

 

 

 

Élelmezésvezető munkaköri leírása 
 

Munkavállaló neve: 

 
A munkakör megnevezése: élelmezésvezető 

 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető 

 
Közvetlen felettes: óvodavezető 

 
Közvetlen beosztott: szakácsnő 

Munkaideje: heti 40 óra 

Időbeosztása: 6.00-14.20 (közben 20 perces munkaközi szünet kiadásával) 

 
Szabadság: 

Alapszabadság: 20 nap/ év 

Pótszabadság: nap/ év (besorolás szerint) 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: érettségi, élelmezésvezető 

szakképesítés 

 

Helyettesítése: 5 munkanapnál hosszabb hiányzás esetén helyettesítő dolgozót kell 

alkalmazni határozott időre. Alkalmankénti hiányzás esetén a szakácsnő helyettesíti. 

 

Hivatkozás a leírt követelmények helyére: 

-Munka Törvénykönyve 

-1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

egészségügyi előírásokról 

-HACCP előírásai 

-Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához (GHP) 

mailto:terenyovi@gmail.com
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-Terényi Kistenyér Óvoda SZMSZ 

-Élelmezési Szabályzat 

-1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

 
1. Megőrzi a munkája során tudomására jutott információkat, adatokat, hivatali titkot. 

2. Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

3. A rá bízott pénzzel, élelmiszerrel anyagi és erkölcsi felelőssége tudatában gazdálkodik. 
 

A munkakör célja: 

A konyhaüzem szabályszerű működésének irányítása, és ellenőrzése a HACCP előírásai 

alapján. Az óvodás, és iskolás gyermekek, szociális étkezők, alkalmazottak 

étkeztetésének zavartalan biztosítása a vonatkozó jogszabályoknak, higiénés előírásoknak 

megfelelően. 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

 Felügyeli az intézmény 200 adagos főzőkonyháját, irányítja, ellenőrzi a konyha 

dolgozóinak munkáját, megkövetelve a nyomtatványok, hőfok ellenőrzőlapok és 

minden HACCP dokumentum pontos vezetését 

 Gondoskodik a heti étlap korcsoportoknak megfelelő összeállításáról és 

eljuttatásáról az intézményekbe és a szociális étkezők részére. Felelős a 

gyermekek, szociális-és egyéb étkezők mennyiségileg, minőségileg kielégítő, 

időben pontos étkezéséért. 

 Megrendeli az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, szállításkor 

tételesen átveszi azokat, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. (Áru 

átvételkor mennyiségileg és minőségileg vizsgálja át, figyeljen oda szavatosság 

időtartamára, egyeztesse a mellékelt számlával, vagy szállítólevéllel.) 

 Minden reggel a Nyersanyag kiszabat alapján a raktárakból átadja a szükséges 

alapanyagokat a szakácsnőnek, és nyilvántartja a készletmozgást a Konyhai 

Nyilvántartás Programrendszer 5.20-ban. Ellenőrzi a nyersanyag rendeltetésszerű 

felhasználását és elkészítését. 

 Minden reggel elkészíti, előkészíti a kisétkezésekhez szükséges ételt és italt. 

 Megszervezi és irányítja a konyhai dolgozó(k) munkáját, szigorúan ügyelve arra, 

hogy a bevezetett HACCP rendszer előírásait, a 37/2014.(IV.30.) EMMI 

rendeletben foglaltakat, a GHP-ben leírtakat, a munka-és tűzvédelmi utasításokat 

a dolgozók maradéktalanul betartsák. 

 Felelős a főzőkonyha és az iskolában működő tálalókonyha HACCP és 

közegészségügyi elvárásoknak megfelelő működéséért. 

 Nyilvántartja az óvodás és iskolás gyermekek étkezés igényléseit és a nekik járó 

kedvezményeket majd ezek alapján megállapítja a térítési díjakat. 

 A térítési díjakat minden hónap 20-ig beszedi, azokról számlát állít ki az Étkezés 

Nyilvántartás Programrendszer 9.55-ben, majd befizeti az Önkormányzat 

pénztárába. 
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 A szociális étkezést igénybe vevők kérelmét kitölti, aláíratja és a 

jövedelemigazolással együtt eljuttatja az ügyintézőhöz. 

 Minden év elején február hónapban elvégzi a szociális étkezők jövedelem 

felülvizsgálatát, aláíratja a nyilatkozatokat és eljuttatja az ügyintézőhöz 

 Naponta jelenti a szociális étkezőket az NRSZH rendszerben melyről minden 

hónap 15-ig önellenőrzést végez az internetes felületen. 

 Önkormányzati rendezvényeken szervezi az vendéglátást, részt vesz a 

kiszolgálásban 

 Az óvoda, konyha, raktár kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 Megszervezi és irányítja a konyha évenkénti kötelező nagytakarítását. 

 A konyhán használatos leltári tárgyakról készletnyilvántartást vezet, évente 

legalább egyszer gondoskodik a leltározásról, javaslatot tesz, és előkészíti a 

szükséges selejtezést. 

 Megrendeli az intézmény takarításához, tisztán tartásához szükséges fertőtlenítő, és 

tisztítószereket, az étkeztetéshez szükséges egyéb anyagokat. 

 Gondoskodik a felhasznált tisztítószerek, vegyszerek biztonsági adatlapjának 

beszerzéséről, nyilvántartásáról. 

 Alkalmazza a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzéseket. A feltárt hibákról 

értesíti az óvodavezetőt. 

 A számára előírt védőruházatot a munkavégzés során viseli. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre készen álljon. A 20 perc munkaközi szünetet a munkavégzés során 

a számára megfelelő időpontban veszi ki. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 

jelzi előző nap, vagy munkakezdés előtt legalább két órával vezetőjének, hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

Felelősségi kör: Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felel a 

konyha szabályszerű működéséért. 

Felelős: 

 Az élelmezés megfelelő minőségben, mennyiségben történő biztosításáért. 

 Az elszámolások helyességéért, az élelmezési norma betartásáért. 

 A konyhai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a gépek, 

berendezések állagának megóvásáért. 

 A megrendelések szabályszerű bonyolításáért. 

 A HACCP követelményeinek betartásáért. Személyi higiéné betartásáért, és 

betartatásáért. 

 Munkaköri feladatai határidejének elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak jogainak 

megsértéséért. 

  A raktárban elhelyezett élelmiszerek szakszerű tárolásáért, kiosztásáért, az egyes 

tételek mennyiségének folyamatos ellenőrzéséért, szükség szerinti pótlásáért. 

 A konyhaüzem, raktárak vagyonbiztonságért. 

 A térítési díjak pontos vezetéséért, jelentések pontosságáért. , 
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Az élelmezésvezető SZMSZ-ben szabályozott belső ellenőrzési tevékenysége keretében 

jogosult a konyhán: 

- a konyhai felhasználás ellenőrzésére, az anyagkiszabat alapján 

- a kiosztott étel mennyiségének és minőségének ellenőrzésére, 

- a konyhai technológia betartásának ellenőrzésére, 

- a higiénés rend megtartásának, a takarításnak az ellenőrzésére, 

- védő és munkaruhák rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére, 

- munkarend, munkafegyelem betartásának ellenőrzésére. 

 

 
Nyilatkozat 

-A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

- Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

-A névre szóló munkaköri leírást tudomásul vettem, és átvettem. 

 

Terény, 2017. 06. 01. 

 

…….……………………….. ………………………….. 

óvodavezető  élelmezésvezető 
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Terényi Kistenyér Óvoda 

Teranská materská škola Dlaniček 

2696 Terény, Óvoda út 1. 

OM azonosító: 202948 

Tel.: 06-35/348 118, e-mail: terenyovi@gmail.com 
 

 

 

 

Szakácsnő munkaköri leírása 
 

Munkavállaló neve: 

 
A munkakör megnevezése: szakácsnő 

 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető 

 
Közvetlen felettes: élelmezésvezető 

 
Közvetlen beosztott: konyhai kisegítő 

Munkaideje: heti 40 óra 

Időbeosztása: 6.00-14.20 (közben 20 perces munkaközi szünet kiadásával) 

 
Szabadság: 

Alapszabadság: 20 nap/ év 

Pótszabadság: nap/ év (besorolás szerint) 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: szakács szakképesítés 

 

Helyettesítése: 3 munkanapnál hosszabb hiányzás esetén helyettesítő dolgozót kell 

alkalmazni határozott időre. Alkalmankénti hiányzás esetén szakképzett konyhai kisegítő, 

illetve az élelmezésvezető helyettesíti. 

 

Hivatkozás a leírt követelmények helyére: 

-Munka Törvénykönyve 

-1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

egészségügyi előírásokról 

-HACCP előírásai 

-Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához (GHP) 

-Terényi Kistenyér Óvoda SZMSZ 

-Élelmezési Szabályzat 

-1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

mailto:terenyovi@gmail.com
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1. Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

2. Megőrzi a munkája során tudomására jutott információkat, adatokat, hivatali titkot. 

3. A rá bízott nyersanyaggal, élelmiszerekkel anyagi és erkölcsi felelőssége tudatában 

gazdálkodik. 

 

 
A munkakör célja: Az ételek elkészítése a kiadott nyersanyagokból. Az étkezéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása, ételek elkészítése, adagolása. A konyhaüzem szabályszerű 

működésének biztosítása. 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

 

 Megfelelő mennyiségben és minőségben elkészíti és kiadagolja az ebédet az 

óvodások, iskolások, szociális, és egyéb étkezők számára 

 Az iskola részére szállítandó ételekről megírja a szállítólevelet, melyen feltünteti 

az étel elkészültének időpontját, a beszedés idejét, ellenőrzi az ételek hőfokát és 

kézjegyével igazolja azt. 

 A főzéshez szükséges nyersanyagokat átveszi az élelmezésvezetőtől, azokat 

pontosan kiméri, előkészíti, feldolgozza. Végzi, illetve irányítja az ételek 

előkészítését, elkészítését, és tálalását, kiadagolását. 

 Csak kifogástalan minőségű élelmiszert használ fel. A nem friss, vagy 

fertőzésgyanús nyersanyagot -szabályos jegyzőkönyv felvétele mellett- azonnal 

eltávolítja a konyháról. 

 A kiszolgált valamennyi ételféleségből –szabályos mintavételezéssel- az 

étkeztetés végén mintát vesz. Az ételminta jelölése tartalmazza az étel 

megnevezését, a mintavevő nevét, és a mintavétel időpontját óra, perc 

pontossággal. A megfelelően lezárt és címkézett ételmintákat elkülönítetten, 

hűtőszekrényben megőrzi 72 órán át. 

 Gondoskodik az ételek – előírások szerinti- készentartásáról. 

 Felülvizsgálja, illetve a konyhai kisegítővel közösen végzi el a HACCP által előírt 

napi, heti stb. takarításokat (munka közben és naponta takarítják a szennyeződött 

felületeket, berendezéseket, edényeket, legalább hetente a könnyen elmozdítható 

berendezések mögött is, havonta nagytakarítást végeznek melybe a csővezetékek, 

nyílászárók tisztítása is beletartozik, a hulladékgyűjtőket naponta ürítik és 

fertőtlenítik.) 

 A konyhaüzem helyiségeit tisztán és rendben tartja. Részt vesz a konyha nyári 

nagytakarításában és felügyeli azt. 

 Előkészíti a főzéstechnikai eszközöket, használat után helyre rakja a 

felszereléseket. 

 A konyhába idegeneket nem enged be. 

 
Felelősségi kör: Felel a konyhaüzem szabályszerű működéséért, a gyermekek, szociális, 

és egyéb étkezők megfelelő mennyiségű, minőségű egészséges étkeztetéséért. 
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Felelős: 

 A konyhán készülő ételek mennyiségi és minőségi színvonaláért, időben való 

elkészüléséért. 

 A konyha (főzőtér), előkészítő helyiségek, öltöző, mosdó, zöldségraktár 

tisztaságáért. 

 A hűtők higiéniájáért és szakszerű használatáért. 

 Az ételminta naponkénti szabályos eltételéért. 

 A konyhán idegen személyek ne tartózkodjanak. Ellenőrzést végző személyek is 

csak védőköpenyben léphetnek be. 

 A munkaidőnyilvántartás vezetéséért. 

 A konyhát érintő egészségügyi előírások, a HACCP előírásainak betartásáért és 

betartatásáért. 

 Az átvett nyersanyagokért, edényekért és egyéb eszközökért, 

főzőberendezésekért, konyhai gépekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 A biztonságos üzemeltetés érdekében a konyhai gépek és berendezések használata 

során észlelt hiányosságokat, hibákat köteles jelezni az élelmezésvezetőnek. 

 A számára előírt védőruházatot a munkavégzés során viseli. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre készen álljon. A 20 perc munkaközi szünetet a munkavégzés során 

a számára megfelelő időpontban veszi ki. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 

jelzi előző nap, vagy munkakezdés előtt legalább két órával vezetőjének, hogy 

helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

 

Nyilatkozat 

-A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

- Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

-A névre szóló munkaköri leírást tudomásul vettem, és átvettem. 

 

Terény, 2017. 06. 01. 

 

…….……………………….. ………………………….. 

óvodavezető  szakácsnő 
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Terényi Kistenyér Óvoda 

Teranská materská škola Dlaniček 

2696 Terény, Óvoda út 1. 

OM azonosító: 202948 

Tel.: 06-35/348 118, e-mail: terenyovi@gmail.com 
 

 

 

 

Óvodapedagógus munkaköri leírása 
 

Munkavállaló neve: 

 
A munkakör megnevezése: óvodapedagógus 

 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

 
Közvetlen felettes: óvodavezető 

 
Közvetlen beosztott: dajka/pedagógiai munkát segítő 

 
Munkaideje: részmunkaidőben heti 40 óra 

Kötelező óraszáma: heti 32 óra 

 
Szabadság: 

Alapszabadság: 21 nap 

Pótszabadság: 25 nap 

Gyermekekre járó: gyermek száma alapján 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvóképző főiskola 

mailto:terenyovi@gmail.com
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A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

♦ Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő 

magatartást tanúsítani. 

♦ Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg (tilos a testi fenyítés, lelki terror alkalmazása). 

♦ Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

♦ Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

♦ Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet. 

♦ A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletében is betartja. 

 
♦ Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, 

tökéletesítse pedagógiai munkáját. Különös tekintettel a helyi pedagógiai program 

sajátosságainak megfelelően - szlovák nemzetségi kétnyelvű óvodai nevelés -. Ennek 

érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított 

lehetőségeket. 

 
♦ Megőrzi a munkája során tudomására jutott hivatali információkat (intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták), adatokat. 

 
♦ A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek 

egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos 

problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

A munkakör célja: 

A családi nevelés kiegészítő funkciójaként az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi 

gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása. 

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és 

kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az 

óvoda vezetője. 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy- 

igazgatási, adminisztratív teendők. 

 

Pedagógiai-szakmai feladatok: 

♦ Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 

minden területre kiterjedően. 
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♦ Feladatait a köznevelési törvényben (2011. évi CXC. tv) meghatározottak szerint, az 

országos és helyi pedagógiai program, továbbá az érvényben lévő helyi szabályzatok 

alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 

♦ A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az 

idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 

♦ Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 

 

♦ Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan, és tárgyilagosan közvetíti. A 

humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: 

testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására 

való kényszerítés). 

 
♦ Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa 

a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 

♦ Kötelező óraszámát kizárólag a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 

gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni 

fejlettségi szintjük figyelembevételével. 

♦ Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 

 

♦ Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja 

el, melyre írásban, tervszerűen is felkészül. 

♦ A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! Ünnepkörök, jeles napok, hagyomány 

felelevenítő alkalmak során az alkalmazott dekorációk, jelképek fejezzék ki az ünnep 

hangulatát. 

 

♦ Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, 

idő, eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 

♦ Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 

szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 

♦ A külső világ tevékeny megismerése foglalkozás keretében szervezett közös séták 

alkalmával gondoskodik biztonságos kíséretről! A látogatni kívánt külső helyszínekről, 

előzőleg köteles tájékozódni! 

 

♦ A minőségfejlesztésben aktívan részt vesz. 

♦ Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és 

szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői 
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értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt 

napot tart. 

 

♦ A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 

kisgyermek fejlődéséről. A gyermek fejlődését, fejlesztését nyomon követő fejlesztési 

tervben rögzíti a gyermek egyéni fejlettségének jellemzőit, majd ezt a nevelési év félévekor 

és végén a szülőnek megmutatja, és vele aláírattatja. 

 

♦ Folyamatosan kapcsolatot tart a családvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatás vezetőjével. 

Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 

♦ A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai 

nevelőkkel. 

 

♦ Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői 

felügyelő munkáját. 

 
♦ Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját 

egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül. 

♦ Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 

 
Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők: 

♦ Az érvényben, lévő alapdokumentumokban foglaltak szerint megfelelően felkészül, és 

tervszerűen végzi nevelőmunkáját. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli 

teendőket. 

 
♦ A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 

végzi. 

 
♦ Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(felvételi és mulasztási napló, csoportnapló, egyéni fejlesztési terv). 

 
♦ Folyamatosan megfigyeli, ellenőrzi, esetenként méri, értékeli a gyermekek 

teljesítményét, fejlődését, és erről a gyermekek fejlődését, fejlesztését nyomon követő 

dokumentációban feljegyzést készít. 

 
♦ A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is 

rögzíti. Tapasztalatairól tájékoztatja az óvoda vezetőjét és az érintett gyerek szüleit. 

Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az óvodavezetőtől, a családsegítőtől. 

Egyéb feladatok, elvárások: 

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 

tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 
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 Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka megzavarása nélkül, 

legszükségesebb esetekben használ mobiltelefont, intézi magánügyeit. 

  A szervezett tevékenységek idején csak halaszthatatlan esetekben hívható ki a 

gyermekcsoportból, mely időre gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. 

 Kötelessége a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. A gyermekeket, szüleiket tájékoztatja az ezzel kapcsolatos 

elvárható magatartásról. 

 Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre készen álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti 

meg, távolmaradását jelzi előző nap, vagy munkakezdés előtt legalább két órával 

vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

 Délelőttös műszakban biztosítja a folyamatos tízóraiztatás feltételeit. 

 Munkaidő alatt csak az intézményben lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

 Életszemléletében törekedik a pozitív beállítottságra, együttműködik a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében. 

 Falusi rendezvényeken közreműködik, különösen, amely az óvodai neveléshez, szlovák 

nemzetiségi ünnepekhez kapcsolódik. 

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 
Az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint: 

 helyettesítés az SZMSZ szerint, azaz: amennyiben tartós távollétnek nem minősülő 

szabadság, betegség, intézmény képviselete hivatalos fórumokon, továbbképzéseken 

való részvétel miatt az óvodavezető hiányzik, -helyettesíti őt, -felel a működés rendjéért. 

Az intézkedési jogköre ilyen esetekben a működéssel, a gyerekek biztonságának 

megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 szülői értekezlet tartása 

 a szülői nyilatkoztatások –éves pedagógiai tervben jelölt esetekben- bonyolítása 

 előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató, nyitott hét tartása 

 óvodát- nevelőmunkát bemutató írások készítése, ill. publikálása 

 fotó, folyóirat, ill. könyvterjesztés 

 jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése – ha erre esetenként megbízást kap- 

 az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, jeles napok, ünnepek, szabadidős 

tevékenységek megszervezése, vezetése, irányítása 

 pályázatírásban való részvétel 

 leltározás, selejtezés előkészítése, esetenként tevékeny végzése 

 felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást 

 gyermekvédelmi feladatokat vállalhat, mint gyermekvédelmi felelős 
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Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

továbbá elvégzem mindazon teendőket, mellyel az óvodavezető megbíz. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek 

megfelelően használom. 

A névre szóló – speciális feladatokat is tartalmazó – munkaköri leírást, az általános 

feladatokat, tevékenységeket tartalmazó leírással együtt átvettem. 

 
Terény, 2017. 09. 01. 

 

 

 

 

 
……………………………. ….……………………….. 

óvodavezető  óvodapedagógus 
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Terényi Kistenyér Óvoda 

Teranská materská škola Dlaniček 

2696 Terény, Óvoda út 1. 

OM azonosító: 202948 

Tel.: 06-35/348 118, e-mail: terenyovi@gmail.com 
 

 

 

 

Óvodavezető munkaköri leírása 

 
Munkavállaló neve: 

A munkakör megnevezése: óvodavezető, egyben óvodapedagógus 

 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: Terény Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 
Közvetlen felettes: Terény Község Polgármestere 

 
Közvetlen beosztott: óvodapedagógus, dajka/pedagógiai munkát segítő, élelmezés- 

vezető, szakácsnő 

 
Munkaideje: heti 40 óra 

Csoportban töltendő kötelező óraszáma: heti 12 óra 

„A nevelési-oktatási intézmény vezetője a munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. 

mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga 

jogosult meghatározni.” 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 69. § (5) 

 
Szabadság: 

Alapszabadság: 21 nap 

Pótszabadság: 25 nap 

Gyermekekre járó: gyermekek száma alapján 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvóképző főiskola + szlovák 

nemzetiségi szakirány, pedagógus szakvizsga 

 
Helyettesítés rendje: Az óvodavezető helyettesítheti az óvodapedagógust, valamint a 

dajkát azok 1-2 napos hiányzása esetén. Az óvodavezetőt rövid ideig tartó hiányzása 

esetén a másik óvodapedagógus helyettesítheti az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 

 

 

 

 Óvodavezető: az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

Hivatkozás a leírt követelmények helyére: 

mailto:terenyovi@gmail.com
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- Munka Törvénykönyve 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 48/2012 (XII.12.) EMMI rendelet 

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

egészségügyi előírásokról 

- HACCP előírásai 

- Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához (GHP) 

- Terényi Kistenyér Óvoda SZMSZ 

- Élelmezési Szabályzat 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 

- Alapító Okirat, Házirend 

- Pedagógiai Program, Óvodai munkaterv 

 

 Az óvodavezető felelős

 

 az óvoda szakszerű és törvényes működéséért 

• a takarékos gazdálkodásért, 
• a pedagógiai munkáért, 

• az intézményi szabályzatok elkészítéséért, aktualizálásáért és szükség 

szerinti módosításáért (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Házirend, Önértékeléssel kapcsolatos feladatok elkészítése, aktualizálása 

stb.) 

• a szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés megvalósításáért, 

• az óvoda ellenőrzési, mérési feladatainak működéséért, 
• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 

feladatai koordinálásáért 

• a nevelő- és oktató, gondozó munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, 

• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 

 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv 
elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 

 

 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos (KIR) tájékoztatási feladatokért 

az intézmény ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 
szabályosságáért, 

 a közzétételi lista elkészítéséért, évenkénti aktualizálásáért 

 Pedagógiai Program elkéssítéséért 

 

 pedagógusigazolványokkal kapcsolatos teendőkért 

 

 tanügyi dokumentumok és nyilvántartások vezetéséért; 

 

 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért és 

betartatásáért, 
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 az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 
szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság 

mellett, 

 

 munkaidő nyilvántartások vezetéséért, szabadságolások megtervezéséért, 
kiadásáért 

 

 az óvoda épületében működő főzőkonyha működéséért, az élelmezésvezető 
hatáskörébe utalt feladatokon kívül 

 

 egyéb, a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; 

 
 gyakorolja a munkáltatói jogkört (óvodapedagógus, dajka, élelmezésvezető és 

szakácsnő)

 

 dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

nem utal más hatáskörébe;

 képviseli az intézményt;
 

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját a nevelő testülettel és az érintett 

szervezetekkel való véleményeztetés, elfogadás után;
 

 az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja;
 

 ellátja a gyakornoki rendszer működésével kapcsolatos feladatokat
 

 gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről, szükséges felülvizsgálatukról
 

 feladatkörébe tartozik különösen:

 a nevelőtestület vezetése,

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése,

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése és ellenőrzése,

 alkalmazotti kör irányítása

 a minőségfejlesztési rendszer működtetése,

 az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi- 

gazdasági feladatokban, való megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti 
közreműködés,

  közalkalmazotti képviselővel, szülői szervezetekkel, szakszervezettel való 

együttműködés,

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésének 

irányítása; az egyes ünnepségek megszervezéshez a feladatot átadhatja, melyet az éves 

pedagógiai terv tartalmaz vagy eseti megbízás alapján,

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése,

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a 

szülők azt igénylik,

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul,
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 az óvodai felvételre jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a 
fenntartó által meghatározottak vagy vezetői hatáskör szerint,

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért,

 az igazgatási feladatok ellátása, így különösen:

- az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző 

értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem 

az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a 

gyámhatóság kezdeményezte, 

- a tanköteles életkorban lévőknél az óvodai szakvélemények kiadása, 

jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

- a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés 

megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 

következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá 

minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja; a 

részletezést a házirend tartalmazza. 

 

 Az óvodáztatási támogatás jogosultságának megállapításához, későbbi 
folyósításához a jogszabály szerinti adatok szolgáltatása a fenntartó számára.

 

 kizárólagos jogkörébe tartozik:

• a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, 

 a kötelezettségvállalás, 

 a kiadmányozás (aláírás), 

 a fenntartó előtti képviselet; 

 szakmai képviselet megfelelő fórumokon 

 
Közvetlenül irányítja: 

 az óvodapedagógust, pedagógiai munkát segítő dajkát. 

 a konyhaüzem szabályos működtetésében az élelmezésvezető szaktudására, 
javaslataira támaszkodik 
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Az óvodapedagógusi munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási 

követelmények: 

♦ Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő 

magatartást tanúsítani. 

♦ Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg (tilos a testi fenyítés, lelki terror alkalmazása). 

♦ Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

♦ Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

♦ Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet. 

♦ A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletében is betartja. 

 
♦ Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, 

tökéletesítse pedagógiai munkáját. Különös tekintettel a helyi pedagógiai program 

sajátosságainak megfelelően - szlovák nemzetségi kétnyelvű óvodai nevelés -. Ennek 

érdekében felhasználja az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított 

lehetőségeket. 

 
♦ Megőrzi a munkája során tudomására jutott hivatali információkat (intézmény működésével 

összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy 

munkaügyi viták), adatokat. 

 
♦ A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek 

egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája) 

illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) nem tájékoztat. 

A munkakör célja: 

A családi nevelés kiegészítő funkciójaként az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi 

gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása. 

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és 

kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda 

vezetője. 

Az óvodában üzemelő konyha HACCP-ben, és egyéb élelmezésbiztonsági szabályzókban 

leírtaknak megfelelő működtetése. 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

A kötelező óraszámon belül (heti 12 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy- 

igazgatási, adminisztratív teendők. 
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Pedagógiai-szakmai feladatok: 

 
♦ Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, 
minden területre kiterjedően. 

 

♦ Feladatait a köznevelési törvényben (2011. évi CXC. tv) meghatározottak szerint, az 

országos és helyi pedagógiai program, továbbá az érvényben lévő helyi szabályzatok 

alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 

♦ A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az 

idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 

♦ Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. 

 

♦ Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan, és tárgyilagosan közvetíti. A 

humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: 

testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására 

való kényszerítés). 

 
♦ Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek fejlesztése. Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítja 

a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 
♦ A gyermekek szlovák nemzetiségi óvodai nevelését az érvényben lévő országos és helyi 

pedagógiai program alapján legjobb tudása szerint végzi. Megismerteti a gyermekeket a 

szlovák nemzetiség nyelvével, kulturális értékeivel az életkori és egyéni sajátosságok 

alapján. 

 

♦ Kötelező óraszámát kizárólag a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 

gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni 

fejlettségi szintjük figyelembevételével. 

♦ Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 

 

♦ Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja 

el, melyre írásban, tervszerűen is felkészül. 

♦ A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! Ünnepkörök, jeles napok, hagyományt 

felelevenítő alkalmak során az alkalmazott dekorációk, jelképek fejezzék ki az ünnep 

hangulatát. 

 

♦ Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, 

idő, eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 
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♦ Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 

szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 

♦ A külső világ tevékeny megismerése foglalkozás keretében szervezett közös séták 

alkalmával gondoskodik biztonságos kíséretről! A látogatni kívánt külső helyszínekről, 

előzőleg köteles tájékozódni! 

 

♦ A minőségfejlesztésben aktívan részt vesz. 

♦ Megfelelő felkészültséggel, felkérésre vállal és végez mentori feladatokat. 

 

♦ Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével 

hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és 

szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői 

értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt 

napot tart. 

 

♦ A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a 

kisgyermek fejlődéséről. A gyermek fejlődését, fejlesztését nyomon követő fejlesztési 

tervben rögzíti a gyermek egyéni fejlettségének jellemzőit, majd ezt a nevelési év félévekor 

és végén a szülőnek megmutatja, és vele aláírattatja. 

 

♦ Folyamatosan kapcsolatot tart a családvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatás vezetőjével. 

Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 

♦ A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai 

nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít. 

 

♦ Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői 

felügyelő munkáját. 

 
♦ Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját 

egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül. 

♦ Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 

 
Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők: 

♦ Az érvényben lévő alapdokumentumokban foglaltak szerint megfelelően felkészül, és 

tervszerűen végzi nevelőmunkáját. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli 

teendőket. 

 
♦ A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 

végzi. 

 
♦ Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 

(felvételi és mulasztási napló, csoportnapló, egyéni fejlesztési terv). 
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♦ Folyamatosan megfigyeli, ellenőrzi, esetenként méri, értékeli a gyermekek 

teljesítményét, fejlődését, és erről a gyermekek fejlődését, fejlesztését nyomon követő 

dokumentációban feljegyzést készít. 

 
♦ A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is 

rögzíti. Tapasztalatairól tájékoztatja az óvoda vezetőjét és az érintett gyermek szüleit. 

Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az óvodavezetőtől, a családsegítőtől. 

 

 
Munkáltatói, és egyéb feladatok, elvárások: 

 Az élelmezésvezető szakmai irányítása mellett ellátja a konyhaüzem vezetésével 

kapcsolatos teendőket.

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 

tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.

 Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka megzavarása nélkül, 

legszükségesebb esetekben használ mobiltelefont, intézi magánügyeit.

  A szervezett tevékenységek idején csak halaszthatatlan esetekben hívható ki a 

gyermekcsoportból, mely időre gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

 Kötelessége a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek 

érdekében megtenni. A gyermekeket, szüleiket tájékoztatja az ezzel kapcsolatos 

elvárható magatartásról.

 Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre készen álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti 

meg, távolmaradását jelzi előző nap, vagy munkakezdés előtt legalább két órával a 

polgármesternek, és helyettesítő óvodapedagógusnak, hogy helyettesítése megoldott 

legyen.

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat.

 Életszemléletében törekedik a pozitív beállítottságra, együttműködik a jó munkahelyi 

légkör megteremtésében.

 Falusi rendezvényeken közreműködik, különösen, amely az óvodai neveléshez, szlovák 

nemzetiségi ünnepekhez kapcsolódik.

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.

 
Az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat ellátni: 

 helyettesítés

 szülői értekezlet tartása

 a szülői nyilatkoztatások –éves pedagógiai tervben jelölt esetekben- bonyolítása

 előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató, nyitott hét tartása

 óvodát- nevelőmunkát bemutató írások készítése, ill. publikálása

 fotó, folyóirat, ill. könyvterjesztés

 jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése – ha erre esetenként megbízást kap-
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 az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, jeles napok, ünnepek, szabadidős 

tevékenységek megszervezése, vezetése, irányítása

 pályázatírásban való részvétel

 leltározás, selejtezés előkészítése, esetenként tevékeny végzése

 játékok, eszközök vásárlásakor nyilvántartás vezetése (eszköz ellátottság 

kimutatásához)

 felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást

 gyermekvédelmi feladatokat vállalhat, mint gyermekvédelmi felelős

 

 
 

Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek 

megfelelően használom. 

A névre szóló munkaköri leírást tudomásul vettem, és átvettem. 

 
 

Terény, 2017. 05. 01. 

 

 
.......……………………… ………………………….. 

Terény Község Polgármestere  óvodavezető 
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Terényi Kistenyér Óvoda 

Teranská materská škola Dlaniček 

2696 Terény, Óvoda út 1. 

OM azonosító: 202948 

Tel.: 06-35/348 118, e-mail: terenyovi@gmail.com 
 

 

 

 

Dajka munkaköri leírása 
 

 

Munkavállaló neve: 

 
A munkakör megnevezése: dajka/pedagógiai munkát segítő 

 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 

 
Közvetlen felettes: óvodavezető, óvodapedagógus 

 
Közvetlen beosztott: - 

Munkaideje: heti 40 óra 

Szabadság: 

Alapszabadság: 20 nap 

Pótszabadság: a besorolásnak megfelelő, 3 évenként 1 nappal növekvő 

Gyermekek után járó: gyermekek száma alapján 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: legalább 8 általános + 

dajkaképző 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

 
♦ A gyerekekkel szemben barátságos, kedves, türelmes. 

♦ A szülőkkel együttműködő, odafigyelő. 

♦ Tisztában van a gyermekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények 

között sem sérti meg (tilos a testi fenyítés, lelki terror alkalmazása). 

♦ Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

♦ Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet. 

mailto:terenyovi@gmail.com
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♦ Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, 

ápoltságával. 

♦ Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával minőségi szolgáltatást nyújt. 

 
♦ Megőrzi a munkája során tudomására jutott hivatali információkat (intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták), adatokat. 

 
♦ A gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket csak a gondozási feladatokkal 

kapcsolatosan tájékoztathatja, nevelési és egyéb kérdéseket illetően az érdeklődő szülőt 

udvariasan az óvodapedagógushoz vagy az óvoda vezetőjéhez irányítja. 

A munkakör célja: 

 Az óvodáskorú gyermekek gondozásának, a pedagógiai munkának segítése óvónői 

irányítással. 

 A gyermekek közvetett és közvetlen környezetének tisztán tartása, takarítása az 

ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően. 

 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a HACCP-nek megfelelően. 

 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása 

 

Gyermekekkel kapcsolatos feladatok 

♦ A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónők mellett a 

nevelési tervben foglaltak szerint tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében. 

 
♦ Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 

alakulását. 

 
♦ Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az öltöztetésnél, kézmosásnál, vécéhasználatnál. 

Ameddig szükséges, maga is magyarázza, tanítja a helyes viselkedést (például 

öltözködésnél ruhadarabok sorrendje, ruhák összehajtása, cipők párosítása, kulturált 

étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, vécépapír használata). 

 
♦ Szükség szerint felügyel a gyermekek tevékenységeire. A gyermekeket nem hagyhatja 

felügyelet nélkül. 

 
♦ A gyermekekre egyedül altatási időben, illetve az óvónő rövid ideig tartó távolléte esetén 

vigyázhat. 

♦ A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, 

az óvónő útmutatásait követve. 
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♦ Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 

feladatokba a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 

♦ Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 

gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre. 

 
♦ A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek. 

 
♦ A külső és belső környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 

 
♦ A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 
♦ A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

 
♦ A hányás, hasmenés, bepisilés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját kimosva/kiöblítve 

adja át a szülőknek. 

 
♦ A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat az ágyneműkkel, 

figyelembe véve a gyermekek egyéni szükségletét /az alvás mélysége, gyakori pisilés, 

nyugodt sarok…/ 

 
♦ A terem szellőztetéséről folyamatosan gondoskodik, különösen lefekvés előtt. 

 
 

A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos feladatok 

 

 Az óvoda helyiségeit tisztán tartja (porszívózás, felmosás, padlófénnyel kezelés). 

Takarítás, udvar gondozás során köteles színes munkaköpenyt viselni.

 
 Havonta végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, a mosdókban, WC-ékben 

naponta.

 
 A portalanítást minden nap elvégzi.

 
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek 

kiosztásában, az edények leszedésében. Az étkezések ideje alatt fehér köpenyt visel.

 
 A játékeszközöket, a gyermekek fésűit tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket évente 

2 alkalommal vagy járványos időszakban sűrűbben elvégzi.

 
 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, a zárható mosókonyhában tárolja.

 
 Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden 

gyermek a saját ágyába feküdjön.
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 Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén lemossa, fertőtleníti.

 
 Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (például köpenyek, 

függönyök, terítők, babaruhák).

 
 A gyermekcsoport textíliáit 2 hetente kimossa, javítja, varrja. A törölközőket hetente, 

ha indokolt szükség szerint sűrűbben cseréli.

 
 Az ablakokat, ajtókat, fűtés csöveket-radiátorokat, bútorokat szükség szerint lemossa, 

tisztítja.

 
 Gondozza az óvoda udvarát, a virágos részeken gyomirtást végez. Télen segít a hó 

eltakarításában, a homokozókban lévő homokot szükség szerint lazítja-locsolja.

 
 Az óvoda szobanövényeit szükség szerint gondozza: locsolja, átülteti, lemossa.

 
 A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.

 
 A HACCP szabályainak megfelelően a takarítással kapcsolatos dokumentumot 

(Takarítási napló) folyamatosan vezeti.

 
Egyéb feladatok, elvárások: 

 
 Falusi rendezvényeken közreműködik, segít, különösen, amely az óvodai neveléshez, 

szlovák nemzetiségi ünnepekhez kapcsolódik.

 Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen áll.

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását 

munkakezdés előtt legalább két órával jelzi az óvodavezetőnek, hogy helyettesítéséről 

időben gondoskodhasson.

 Munkaidő alatt csak az óvodavezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.

 Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka megzavarása nélkül, 

legszükségesebb esetekben használhat mobiltelefont.

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

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik.

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat.

 A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében nyitva tartási idő alatt a kapuk tolózárral 

történő zárva tartásáról gondoskodik.

 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, 

majd megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.

 Alkotói módon működik együtt az óvónőkkel, és munkatársaival.

 Hozzá járul az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.
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 Az óvoda zárásakor áramtalanít, szabályozza a fűtés hőmérsékletét, meggyőződik arról, 

hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva.

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.

 
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a vezető 

fenntartja. 

Nyilatkozat 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek 

megfelelően használom. 

 

A névre szóló – speciális feladatokat is tartalmazó-munkaköri leírást, az általános 

feladatokat, tevékenységeket tartalmazó leírással együtt átvettem. 

 

 
 

Terény, 2017. 09. 01. 

 

 
P. H. 

 

 
…………….……………... ……………………………. 

óvodavezető  dajka 
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2. sz. melléklet 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

Fő cél a szabályszerű, hatékony, eredményes működés. 

Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint zajlanak: 

 

1. PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE 
 

Ellenőrzés területe Gyakoriság 

ideje 

Módszere Résztvevők 

♦ Pedagógus 
személyisége, attitűdje 
♦ Pedagógus 
kompetenciái 
♦ Pedagógiai program 
megvalósítása 
♦ Dokumentumok 
vezetése 
♦ Dajkával való 
kapcsolata, összhangja 
♦ Gyermekekhez való 
viszonya, figyelembe 
veszi-e a gy. aktuális 
állapotát, hogyan 
differenciál? 

 
 

 
♦ Két 

alkalom 

a nevelési év 

folyamán 

 

♦ Megfigyelés 

♦ Megbeszélés 

♦ Önértékelés 

♦ Értékelés 

♦ Dokumentumok 

elemzése 

 
 

 
♦ Óvodavezető 

 

 
♦ Óvodapedagógus 

 

2. DAJKA FELADATAINAK ELLENŐRZÉSE 
 

Ellenőrzés területe Gyakoriság 

ideje 

Módszere Résztvevők 

 
♦ Óvoda tisztasága 

♦ Tálalás, étkezés 

segítése 

♦ Higiéniai szabályok 

betartása 

♦ Kapcsolata 

(gyermekekkel, 

szülőkkel, 

munkatársakkal) 

♦ Gondozó munkája 

 
 
 

♦ Két alkalom a 

nevelési év 

folyamán 

 
 

♦ Megfigyelés 

♦ Megbeszélés 

♦ Önértékelés 

♦ Értékelés 

 
 
 

♦ Óvodavezető 

♦ Dajka 
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3. ÉLELMEZÉSVEZETŐ FELADATAINAK ELLENŐRZÉSE 
 

Ellenőrzés 
területe 

Gyakoriság 
módja 

Módszere Résztvevők 

 

 Étlap 
tervezése 

 Munka 
hatékonysága 

 Kimutatások 
időben való 
elkészítése 

 Konyha 
tisztántartása 

 

 Két 
alkalommal 
egy nevelési 
évben 

 

 Megfigyelés 

 Megbeszélés 

 Önértékelés 

 Értékelés 

 Dokumentumok 

elemzése 

 

 Óvodavezető
 

 Élelmezésvezető

 

4. SZAKÁCSNŐ FELADATAINAK ELLENŐRZÉSE 
 

Ellenőrzés területe Gyakoriság 
módja 

Módszere Résztvevők 

 Ételek minőségi 
és mennyiségi 
megfelelősége 

 Konyha 
tisztasága 

 Munka 
hatékonysága 

 Dokumentumok 
vezetése 

 Két alkalommal 
egy nevelési 
évben 

 

 Megfigyelés 

 Megbeszélés 

 Önértékelés 

 Értékelés 

 Dokumentumok 

elemzése 

 

 Óvodavezető 
 

 Szakácsnő 

 
 

 Az óvodavezető segítő célú ellenőrző tevékenysége a színvonalas munka egyik 
biztosítéka. Intézményünkben a kis dolgozói létszám, a folyamatos egymásra 
utaltság, a közös munkavégzés, lehetőséget ad a problémák azonnali kezelésére. 
Emellett természetesen szükség van a tudatos, tervszerű belső ellenőrzésekre is, 
melyeket az SZMSZ- részletez. 

 A dolgozók munkájának ellenőrzése évente két alkalommal történik. Első, második 
félévben 1-1 alkalommal. 

 A nevelőmunka ellenőrzése a pedagógus kompetenciákhoz tartozó indikátorok 
alapján zajlik. 

 A konyhai dolgozók ellenőrzése az élelmezésvezető szakmai irányítása mellett, 
az étkezők elégedettségmérését figyelembe véve történik. 

  A vezetői ellenőrzés tapasztalatait konkrét teljesítményértékelés, visszacsatolás 
során a fejlődés lehetőségeit figyelembe véve beszéljük meg. Erősségek, 
gyengeségek, fejlesztendő területek, változás irányainak kijelölése. 
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3. számú melléklet 

 
 

 
TERÉNYI KISTENYÉR ÓVODA 

TERANSKÁ MATERSKÁ ŠKOL DLANIČEK 

2696 TERÉNY, ÓVODA ÚT 1. 

2696 TERANY, ULICA OVODA Č. 1. 

 
 
 
 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

melynek része az ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI ÉS 

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT 

 
 
 
 
 
 

 
Készítette: 

Benedek Hajnal 

 

 
Érvényes: 2018. szeptember 1-től 

 

 
Jogszabályi háttér: 

- GDPR, az EU általános adatvédelmi rendelete 2018. május 25-től 

- Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

35/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény 



68  

1. Értelmezések 

• Adatkezelés: Adatok nyilvántartása, tárolása, rendszerezése, azok 

továbbítása vagy törlése. 

 
• Adatkezelő: Jelen esetben az Nkt. alapján a köznevelési intézmény, azaz a 

Terényi Kistenyér Óvoda. 

• Érkeztetés: A beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint 

beérkezési dátummal történő ellátása és nyilvántartásba vétele. 

• Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló egyértelmű hozzájárulása, beleegyezése adatainak 

kezeléséhez. 

• Feladatkör: Azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy 

személy végez az ügyintézési folyamat során. 

• Hatáskör: Az ügyintézés feladatkörének pontos körülhatárolása, azoknak az 

ügyeknek az összessége, amelyekben a szerv jogosult intézkedni. 

• Iktatás: Az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az irat 

beérkezésével vagy az érkeztetéssel egy időben vagy az érkeztetést, keletkezést 

követően. 

• Iktatókönyv: Olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, 

amelyben az iratok iktatása történik. 

• Iktatószám: Olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el 

az iktatandó iratot. 

• Irat: Minden olyan szöveg, számsor, amely a szerv működésével, 

tevékenységével kapcsolatban keletkezett. 

• Iratkezelés: Az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését, megőrzését, 

selejtezését együttesen magába foglaló tevékenység. 

• Iratkezelési szabályzat: Írásbeli ügyintézésre vonatkozó szabályok összessége. 

• Küldemény: Papír alapú irat vagy tárgy, továbbá elektronikus irat – kivéve a 

reklámanyag, sajtótermék, elektronikus szemét –, amelyet kézbesítés céljából 

burkolatán, a hozzá tartozó listán vagy egyéb, egyértelműen az irathoz vagy 

tárgyhoz rendelt felismerhető módon címzéssel láttak el. 

• Küldemény bontása: Az érkezett küldemény felnyitása, olvashatóvá tétele. 

• Küldő: A küldemény tartalmából, vagy a küldeményhez kapcsolódó azonosító 

adatokból a küldemény benyújtójaként azonosítható személy vagy szervezet. 

• Másolat: Az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült 

egyszerű (nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat 

• Másodlat: Az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal 

azonos módon hitelesítettek. 
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• Melléklet: Valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely 
elválaszthatatlan attól. 

• Megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges megsemmisítése, a benne foglalt 
információ helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné 
tétele, törlése, amely következtében az irat tartalma nem rekonstruálható. 

• Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irattól 
– elválasztható. 

 
• Papír alapú iktatókönyv: Olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési 
segédeszköz, amelyben az iratok iktatása történik. 

 
• Selejtezés: A lejárt megőrzési határidejű iratok vagy e rendelet alapján 
selejtezési eljárás alá vonható iratok kiemelése az irattári anyagból és 
megsemmisítésre történő előkészítése. 

 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen, vagy közvetett módon pl. név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 
tényező alapján azonosítható. Nkt. 26. fejezete alapján nyilvántartott adat: 
gyermek neve, születési helye és ideje stb. 

• Szignálás: Az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző 

személy kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása. 

• Továbbítás: Az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól 

a másikhoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való 

hozzáférés lehetőségének biztosításával is. 

• Ügyintézés: Valamely szerv vagy személy tevékenységével kapcsolatban 

keletkező ügyek ellátása, eközben felmerülő munkamozzanatok sora. 

• Ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat. 

• Ügykezelő: Az iratkezelési feladatokat végző személy. 

• Ügykör: A szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

meghatározott csoportja. 

• Ügyvitel: Az ügyintézés összessége a szolgáltatások teljesítését foglalja 

magába. 

 

 
2. Az iratkezelés felügyelete 

Az iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy: 

♦ az intézményhez érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított 

irat azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető 

legyen, 

♦ az irat tartalma csak az arra jogosult számára legyen 

megismerhető, 
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♦ az irat kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen 

megállapítható legyen, 

♦ az irat szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, 

kézbesítéséhez, védelméhez szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek 

biztosítottak legyenek, 

♦ a beérkezett és továbbított iratok megváltoztathatatlansága 

biztosított legyen, 

♦ a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag 

felesleges felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése 

biztosított legyen, 

♦ az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, az intézmény 

rendeltetésszerű működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

Az óvoda vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az 

azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket. 

 

 
3. Iktatókönyv 

3.1. Iktatás 

Iktatás céljára az iratkezelési szabályzatban meghatározott feltételek alapján 

megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. 

Az iktatókönyv tartalmazza minimálisan az alábbi, az iktatókönyvben nyilvántartott 

iratokra vonatkozó adatokat, azok rendelkezésre állása esetén: 

• iktatószám, 

• iktatás időpontja, 

• beérkezés időpontja, módja, érkeztetési azonosítója, 

• küldés időpontja, módja, 

• küldő adatai, 

• címzett adatai, 

• hivatkozási szám (idegen szám), 

• mellékletek száma, típusa, 

• ügyintéző neve és a szervezeti egység megnevezése, 

• irat tárgya, 

• irattárba helyezés. 

 

 
Az iraton fel kell tüntetni az irat egyértelmű azonosítást lehetővé tevő egyedi 

azonosító adatát. 
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Az iktatószámnak tartalmaznia kell számot vagy betűt, vagy ezek tetszőleges 

kombinációját és az irat iktatási évének négy számjegyét. 

Egy iktatókönyvön belül az iktatószámokat folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos 

vagy folyamatos, vagy nyilvántartott zárt számmezőből kiosztott rendszerben kell 

kiadni és nyilvántartani. 

Az ügyirat tárgyát az iktatókönyv rovatába be kell írni. 

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. 

Papír alapú iktatókönyv zárása esetén az iktatásra felhasznált utolsó számot 

követő aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően 

aláírással, továbbá az óvoda hivatalos bélyegzőlenyomatával kell hitelesíteni. 

A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. 

Papír alapú iktatókönyvbe ceruzával beírni, sorszámot üresen hagyni, a 

felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy 

bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés 

szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az 

eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell 

igazolni. 

Az iktatószám minden évben az 1. sorszámmal kezdődik és perjelzéssel az 

évszámot is meg kell jelölni. 

Az iktató, vagy érkeztető bélyegző lenyomata az érkezett felirat és a dátum 

megjelölése. 

Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. 

Amennyiben a küldeménynek a tárgyévben van előzménye, akkor azt az 

előzmény, következő alszámára kell iktatni. 

 

 
4. Küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása és 

továbbítása 

4.1. A küldemény felbontása és érkeztetése 

Az intézményhez érkezett küldeményt az óvoda vezetője vagy az arra feljogosított 

személy bonthatja fel. 

A beérkezett, illetve a szervezeti egységeknél keletkezett iratokat iktatással kell 

nyilvántartani. 

Valamennyi beérkezett küldeményt, kivéve azokat, amelyek névre szóló, illetve 

magánküldemények, bizalmas adatokat tartalmaznak, az óvoda vezetője 

bonthatja fel, de gondoskodnia kell az utólagos iktatásról, a feltalálás helyének 

megjelöléséről, vonatkozik ez az intézményektől érkező és külső postai 

küldeményekre is. 
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Faxon, e-mail-en érkezett irat esetén gondoskodni kell egy időtálló másolat 

készítéséről. 

Másolatban érkezett irat esetén, a másolatot eredeti iratként kell kezelni. Mindkét 

esetben az iratkezeléséről az általános rendelkezések az irányadók. 

Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, vagy egyéb értéket 

tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény egyéb értékét köteles a 

küldeményen vagy feljegyzés formájában a küldeményhez csatoltan feltüntetni. 

A pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket – elismervény ellenében – a 

pénzkezeléssel megbízott dolgozónak kell átadni és az elismervényt a 

küldeményhez kell csatolni. 

Amennyiben a küldemény benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik 

vagy fűződhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja megállapítható 

legyen. 

Papír alapú küldemény esetében, amennyiben csak a borítékról állapítható meg 

az ügy szempontjából valamely fontos adat vagy tény, amely jogkövetkezménnyel 

bírhat, a borítékot a küldeményhez kell csatolni. 

Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét a küldeményből nem lehet 

megállapítani, a hiányos adatmegadásra vonatkozó bizonyítékokat a 

küldeményhez kell csatolni. 

Az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell 

iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, elsőbbségi 

küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű 

iratokat. 

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell 

tartani: 

♦ könyveket, tananyagokat; 

♦ reklámanyagokat, tájékoztatókat; 

♦ meghívókat, üdvözlő lapokat; 

♦ bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett 

iratokat; 

♦ közlönyöket, sajtótermékeket; 

♦ visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat; 

 

 
Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat 

átvételének a napja megállapítható legyen. 

Nem kell az irattárba helyezni azokat az iratokat, amelyről az ügyintéző külön 

nyilvántartást vezet, az személyiségi jogokat sértene, vagy munkabérrel 

kapcsolatos adatokat tartalmaz, esetleg terjedelme miatt annak másolása 

gazdaságtalan. Ebben az esetben is el kell látni iktatószámmal és az 

iktatókönyvben, fel kell jegyezni az ügyintéző nevét és ahol az irat fellelhető. 
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4.2. Küldemények átvétele 

Az iratkezelési szabályzat határozza meg a beérkezett irat, levél, távirat, fax, 

csomag átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket. 

Az átvétellel kapcsolatos teendők a küldemény érkezésének módja szerinti 

bontásban is meghatározható. 

4.2.1. Átvételi jogosultság 

A küldemény átvételére jogosult: 

• a címzett vagy az általa megbízott személy; 

• az óvoda vezetője vagy az általa megbízott személy; 

4.2.2. A küldemény ellenőrzése átvételkor 

A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni: 

♦ a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát; 

♦ a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel 

megegyezőségét; 

♦ az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét. 

Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső 

szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről. 

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, továbbá 

azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát az Igazgató fenntartotta magának. 

A névre szóló iratot, amennyiben az hivatalos elintézést igényel, felbontást 

követően haladéktalanul vissza kell juttatni az iratkezelőhöz. 

4.2.3. Az átvétel igazolása 

4.2.3.1. Szignálás 

Az ügykezelő az érkezett iratot köteles a jogosult szervezeti egység vezetőjének 

vagy a vezető megbízottjának továbbítani, aki kijelöli az ügyintézést végző 

személyt. Az iratkezelési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy meghatározott 

iratcsoport esetén az iratot a szervezeti egység vezetőjének szignálása nélkül az 

adott szervezeti egység ügyrendjében kijelölt azon ügyintézőhöz kell továbbítani, 

aki jogosult az ügyben eljárni, az iratkezelési feljegyzéseket megtenni. 

4.2.3.2. Kiadmányozás 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő irat kiadmányként történő aláírására 

csak a szervezeti és működési szabályzatban, iratkezelési szabályzatban 

meghatározott kiadmányozási jog alapján kerülhet sor. 

Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a papír alapú irat akkor hiteles 

kiadmány, ha azt a szervezeti és működési szabályzatban, iratkezelési 

szabályzatban meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező óvodavezető saját 
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kezűleg aláírja, és aláírása mellett az óvoda hivatalos bélyegzőlenyomata 

szerepel. 

A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a 

hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 

Az intézmény által használt valamennyi bélyegző és elektronikus aláírás 

kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról az iratkezelési szabályzat vagy más 

belső szabályzat rendelkezik. 

4.2.4. Sérült küldemény kezelése 

Sérült küldemény átvétele esetén, az átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül 

ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratról azonnal 

értesíteni kell a küldemény feladóját. Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan 

érkezett, az adatkezelő rávezeti a "sérülten érkezett", illetőleg a "felbontva 

érkezett" megjegyzést, az érkezés keltét, és aláírásával igazolja azt. A 

megállapíthatóan hiányzó iratról vagy mellékletről a feladót értesíteni kell. 

4.2.5. Téves címzés 

Téves címzés, vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani 

kell a címzettnek, ha ez nem lehetséges vissza kell postázni a feladónak. Ha ez 

nem állapítható meg, iktatni, irattárazni és meghatározott idő után selejtezni kell. 

4.2.6. Tévesen átvett küldemény 

A felbontó a felbontás tényét a dátum megjelölésével köteles rögzíteni, majd 

gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

4.2.7. Elektronikus küldemény 

Az elektronikus iratot elektronikus adathordozón átvenni vagy elküldeni csak 

papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, mint iratot és 

mellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a 

számítógépes adathordozón lévő irat tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e 

elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell 

a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát. 

Kezelése megegyezik a normál küldeményekkel, azzal a különbséggel, hogy a 

beérkezett küldeményt kinyomtatás után kell iktatni, az ezzel megbízott 

személynek, kimenő küldemény esetén a megérkezés tényét igazoló 

dokumentumot is mellé kell csatolni. 

4.3. Iratkölcsönzés 

Az irattárból kiadott iratról másolatot kell készíteni és a kiadó, átvevő aláírásával 

annak tényét, és idejét igazolni kell. Az irat visszahelyezéséig ennek a 

feljegyzésnek az eredeti irat helyén fellelhetőnek kell lenni. 
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5. Adatvédelem 

5.1. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal 

kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi 

intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet és a kéretlen elektronikus üzenetek 

elleni védekezést is. 

Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, 

mind az elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos védekezés, 

minden esetben az ügykezelő és ügyintéző feladata és felelőssége, a munkaköri 

leírásban szereplő ügykörével megegyezően. 

Az alkalmazottak csak azokhoz az – akár papíralapú, akár elektronikus 

adathordozón tárolt – iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre 

munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az óvoda vezetője 

felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell 

tartani. 

Az adatkezelés szabályos gyakorlatáért, az adatvédelemért, mint adatvédelmi 

tisztviselő, az óvoda vezetője felel. 

6. Selejtezés 

6.1. Selejtezés 

Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által 

kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az 

irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. 

Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az óvoda 

körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melyet iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés 

engedélyezése végett. 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési 

jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik. 

A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe sorolás évében 

érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő év 

első napjától kell számítani. 

6.2. Levéltárba adás 

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem 

fertőzött állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó 

költségére az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak 

mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel 

együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön 

jegyzéket kell készíteni. 
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Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket – a levéltárral 

egyeztetett módon – elektronikus formában is át kell adni. 

Az elektronikusan tárolt ügyiratok átadását a külön jogszabályban meghatározott 

formátum szerint kell elvégezni. 

Ha a levéltári átadásra kötelezett iratok átadás-átvételére azért nem kerül sor, mert 

a nem selejtezhető iratokra a közfeladatot ellátó szervnek ügyviteli szempontból 

még rendszeresen szüksége van, vagy ha az illetékes közlevéltár az iratok 

átvételéhez szükséges raktári férőhellyel nem rendelkezik, az irattári megőrzési 

idő felülvizsgálata keretében az átadás-átvételi határidő a levéltárral egyeztetett 

időtartammal meghosszabbításra kerül. Ennek időpontját és a további őrzési évek 

számát dokumentáltan rögzíteni kell. 

Az iratok selejtezését csak az azok tartalmi jelentőségét ismerő személy 

irányításával lehet végezni az őrzési idő leteltével. A selejtezés időpontját a 

nyilvántartásba fel kell jegyezni. 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irattári terv 

határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének 

évétől kell számítani. 

A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket az intézmény jogutód 

nélküli megszűnése esetén kell megküldeni az illetékes levéltárnak. 

Az irattári terv nem selejtezhető tételeit, továbbá azokat a tételeket, amelyek 

kiselejtezéséhez az illetékes levéltár nem járult hozzá - ha a levéltár másképpen 

nem rendelkezett - ötven év után át kell adni az illetékes levéltárnak. 

Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell 

választani azokat, amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint 

lejárt. 

Az iratok selejtezését az intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. 

A tervezett iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes 

levéltárnak. 

A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia 

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

A selejtezési jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

A selejtezett iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak - a 

visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett - hozzájárulása alapján lehet. Ha 

az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő 

ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, 

folyamatban lévő ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. 

Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell 

küldeni az illetékes levéltárnak. 

Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a szerv vezetője a fenntartó 

intézkedésének megfelelően gondoskodik a feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül 

megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok 

elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást – az intézmény 
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vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. Az irattári terv, az iratkezelési 

szabályzat, kötelező mellékletét képezi, melyet évente felül kell vizsgálni, és az 

irattári tervet alkalmazó szerv (szervek) feladat-és hatáskörében bekövetkezett 

változás vagy az őrzési idő megváltozása esetén módosítani kell. Az irattári tervet 

a 1. számú melléklete szerint kell kialakítani. 

 

 

7. Iratkezelési szabályzat melléklete 

1. Irattári terv 
 

Tárgykör megnevezése Megőrzési idő 

IGAZGATÁSI ÜGYEK  

Alapítással, módosítással kapcsolatos 
ügyek 

Nem selejtezhető 

Megszűnéssel kapcsolatos ügyek Nem selejtezhető 

Szabályzatok 10 év 

Belső ellenőrzési ügyek 10 év 

Munka- baleset- és tűzvédelmi ügyek 10 év 

Postai, távközlési ügyek 10 év 

Bélyegzőbeszerzés, nyilvántartás ügyek Nem selejtezhető 

Iktatókönyv Nem selejtezhető 

Iratátadási, selejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

PÁLYÁZATI ÜGYEK  

Pályázatok pénzügyi elszámolása 10 év 

PÉNZÜGY  

Számlavezető pénzintézet, aláírás 
bejelentés 

Nem selejtezhető 

Bankszámlakivonatok 10 év 

Pénztár és bank bizonylatok, jelentések 10 év 

Intézmény évenkénti költségvetése 10 év 

Beruházás, beszerzési ügyek 10 év 

Adóbevallások 10 év 

SZÁMVITELI ÜGYEK  

Leltárak 10 év 

Statisztikai adatszolgáltatások 10 év 

MUNKAÜGYEK  

Munkaügyek-, megbízási szerződések 50 év 

Bér megállapítási ügyek 50 év 

Betegség, szabadság ügyek 50 év 
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Általános rendelkezések 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós 

jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi 

XLVIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról. A 2011. évi CXII. 

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

valamint a Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 35/2005. (XII.29.) Korm. rendelet figyelembevételével, majd az ún. GDPR, 

(az EU általános adatvédelmi rendelete 2018. május 25-től) betartásával 

intézményünk az adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzata a 

következőket tartalmazza: 

 

 

1. Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzatunk 

jogszabályi alapja és célja 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési 

és informatikai szabályzat határozza meg. 

Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzatunk az alábbi 

jogszabályok alapján készült: 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és 

az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, 

valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és 

terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról) (a 

továbbiakban „Adatvédelmi törvény”) 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• GDPR, az EU általános adatvédelmi rendelete 2018. május 25-től 

• Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

35/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 

 
• Munka törvénykönyve (76.§ (6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B. § szakaszai) 

 

 
Az Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzat legfontosabb céljai 

az alábbiak: 

• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 2011. évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

• az EU általános adatvédelmi rendeletének való megfelelés 
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• az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

• azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az 

intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket az intézmény óvodáskorú 

gyermekeiről, közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart, 

• az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

• az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

• a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

• az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük 

rendjének közlése. 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek 

– egyértelmű és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatvédelemről, 

az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

 

 
2. Az adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzat 

elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

a) A Terényi Kistenyér Óvoda működésére vonatkozó Adatkezelési, adatvédelmi 

és informatikai szabályzatot, az Iratkezelési szabályzat részeként az óvoda 

vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2018. augusztus hó 30-i 

értekezletén elfogadta. 

b) Jelen adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzatot az óvodás 

gyermekek szülei megtekinthetik az óvoda nevelői szobájában. Tartalmáról és 

előírásairól az óvodás gyermekek szüleit szervezett formában tájékoztatni kell, 

egyéb esetekben az óvodavezető ad felvilágosítást. 

3. Az adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzat 

személyi és időbeli hatálya 

a) Az adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzat betartása az óvoda 

vezetőjére, valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

b) Az adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzat része az 

Iratkezelési szabályzatnak. Időbeli hatálya 2018. szeptember 1-el kezdődik, 

határozatlan ideig tart. 

Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzatunkat a jóváhagyást követő 

dátummal létesített közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott köteles 

tudomásul venni. 
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I. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az adatkezelés időtartalma nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

1. Az intézményben nyilvántartott adatok köre, az adatok 

továbbításának rendje 

A nyilvántartott adatok körét a Köznevelési törvény 26. A köznevelési 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok fejezet 

rögzíti, valamint az Nkt. 44.§.és a Kjt.83/B.§ Ezek az adatok kötelezően 

nyilvántartandók az alábbiak szerint: 

1.1.1. Az alkalmazottak jogszabály által elrendelt nyilvántartott és kezelt 

adatai 

A fenti törvények alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok, a közalkalmazotti 

alapnyilvántartás adatköre: 

 név (leánykori név) 

 születési hely és idő, 

 anyja neve, 

 TAJ száma 

 adóazonosító jele 

 lakhelye és tartózkodási hely 

 telefonszám 

 családi állapota, gyermekeinek születési ideje 

 egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

 legmagasabb iskolai végzettség 

 szakképzettsége 

 tudományos fokozata 

 idegennyelv-ismerete 

 korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

 munkahely megnevezése 

 megszűnésének módja, időpontja 

 közalkalmazotti jogviszony kezdete 

 állampolgársága 

 erkölcsi bizonyítvány száma, kelte 

 jubileumi jutalom és végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául 

szolgáló időtartamok 

 közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai 

számjele 

 e szervnél a jogviszony kezdete 

 jelenlegi besorolása, besorolás időpontja, vezetői beosztása, FEOR 

száma 

 címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

 minősítések időpontja, tartalma 

 személyi juttatások 

 a közalkalmazott munkából való távollétének pontos jogcíme, 

időtartama 
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 közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint végleges és 

határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, végkielégítés adatai 

 

 
Az Oktatási hivatal KIR rendszerében nyilvántartott adatok ezen kívül: 

 neme 

 állampolgársága 

 oktatási azonosító száma 

 pedagógus igazolvány száma 

 szakképzettség pontos adatai: felsőoktatási intézménye neve, diploma 

száma, pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje, neve 

 munkaköre 

 munkáltatója OM azonosítója 

 munkavégzés helye 

 jogviszonya időtartama 

 munkaidő mértéke 

 tartós távollét időtartama 

 elektronikus levelezési címe 

 előmenetelével, pedagógus továbbképzésével kapcsolatosan: 

 szakmai gyakorlat ideje 

 esetleges akadémiai tagság 

 munkaidőkedvezmény ténye 

 minősítő vizsgájának határideje 

 minősítés adatai 

 pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai. 

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények 

átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

 
1.1.2. Az alkalmazottak adatainak továbbításának rendje 

Az óvoda alkalmazottainak adatai továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, 

bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, 

államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

1.2.1. Az óvodás gyermekek nyilvántartott és kezelt adatai 

A Köznevelési törvény 41.§. (4) alapján a gyermekek nyilvántartott adatai: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, 

nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás 

jogcíme, és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 

telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 



83  

d) a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

df) gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek oktatási azonosító száma 

dh) mérési azonosító 

Nkt 41.§. (8) a gyermek 

 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási 

nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a 

pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési oktatási 

intézmények egymás között 

 óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges adatai a 

szülőknek valamint a ped.i szakszolg. intézményeinek, az iskolának 

 diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR 

adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködőknek 

továbbítható. 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (pl. a 

gyermekek 50%-os étkezési kedvezménye, hátrányos helyzete miatti 

ingyenesség, halmozottan hátrányos helyzetű stb.) elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a 

jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

A gyermekre és gyermek szülőjére vonatkozó különleges és egyéb adat, mely az 

intézmény vagy a gyermek/szülő érdekében, de nem jogszabályi elrendelés 

alapján szükséges, csak a szülő hozzájárulásával kezelhető, tartható nyilván. 

 gyermek speciális étkezési igényére vonatkozó adat 

 gyermek egészségi állapotára vonatkozó adat (pl. betegség, epilepszia 

stb.) 

 nemzetiségi hovatartozása. 

1.2.2. Az óvodás gyermekek adatainak továbbításának rendje 

Az intézmény csak azokat az adatokat továbbítja az óvodás gyermekről, 

amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a Köznevelési törvény 41. § (7) (8) 

bekezdése rögzíti. 

Ennek legfontosabb és óvodánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 
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A gyermek, tanuló adatai közül 

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 

helye, és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, 

mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, óvodai nevelésben 

kötelező részvételében való mulasztás a tankötelezettség teljesítésével 

összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési 

önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

b) óvodai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, 

iskolához, 

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 

társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, 

törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai 

egészségügyi dokumentáció, gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi 

állapotának megállapítása céljából az egészségügyi feladatot ellátó 

intézménynek, 

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási 

helye és telefonszáma, a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt 

figyelmet igénylőgyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, 

szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 

intézménynek, 

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az 

igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére 

továbbítható. 

2. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének 

meghatalmazása 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat 

karbantartásáért az óvoda vezetője az egyszemélyi felelős. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat 

lát el az óvodapedagógus is, aki a csoport dokumentációit vezeti naprakészen 

(felvételi és mulasztási napló, csoportnapló, gyermekvédelmi dokumentáció). 

3. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

3.1. Az adatkezelés általános módszerei 

Az intézményben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

• nyomtatott irat, 

• elektronikus adat 

3.2. Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 
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3.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 

felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és 

a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

3.2.1. A személyi iratok köre az alábbi: 

• a közalkalmazott személyi anyaga, közalkalmazotti alapnyilvántartása 

• a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat , 

• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok), 

• a közalkalmazott bankszámlájának száma 

• a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat 

tartalmazó iratok. 

3.2.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, 

amelynek alapja: 

• a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 

• a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

• bíróság vagy más hatóság döntése, 

• jogszabályi rendelkezés. 

3.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

• az óvoda vezetője 

• a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (ISZSZ, adóellenőr, TB-ellenőr, 

Fenntartói belső ellenőr, egyéb revizor stb.), 

• saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

3.2.4. A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelője kizárólag az óvodavezető lehet. 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az 

adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a 

személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek 

és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas 

védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

3.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az óvoda vezetője gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó 

jogszabályok, és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban a 3.2.1 
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fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot 

tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra 

személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint 

vezetett. A Közalkalmazotti alapnyilvántartás papír alapon készül, majd a 

továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. 

A számítógéppel vezetett Közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell 

nyomtatni a következő esetekben: 

• a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor, 

• a közalkalmazott áthelyezésekor, 

• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor, 

• ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 5 napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 5 napon belül köteles intézkedni 

az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért, az óvoda vezetője a 

felelős. Utasításai, és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag 

karbantartását az ezzel megbízott hivatali ügyintéző végzi a Háromrétegű 

Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben (KIR3). 

3. 3. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek (álláspályázat) 

adatainak kezelése 

A pályáztatás során a pályázó nyilatkozik arról, hogy adataiba az arra jogosultak 

betekintést nyerhetnek. Betekintésre jogosultak a pályázat elbírálásában. 

Véleményezésében jogosultak: óvodavezető, óvodapedagógus. 

3.4. Az óvodás gyermekek személyi adatainak vezetése 

3.4.1. A gyermek személyi adatainak védelme 

A gyermek személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek: 

• óvodavezető, 

• óvodapedagógus. 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton 

vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai 

védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának 

külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a 

hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

3.4.2. Az óvodás gyermek személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor az óvoda vezetője gondoskodik a gyermekek 

személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok, és jelen 
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szabályzat szerint kezeli. A gyermekek személyi adatai között a 1.2.2 

fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. 

A személyi adatokat az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

• Összesített névsor 

• Felvétel és mulasztási napló 

• Csoportnapló 

• Óvodai felvételi és előjegyzési napló 

• Gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció 

3.5. Felvételi és mulasztási napló 

Célja az óvodás gyermekek legfontosabb adatainak naprakész tárolása a 

szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok 

folyamatos ellátása céljából. A nyilvántartás az Iratkezelési szabályzatban 

meghatározott adatokat tartalmazza. 

A Felvételi és mulasztási naplót az óvodavezető utasítása szerint az 

óvodapedagógus vezeti az Iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerint. A 

gyermek szülője a gyermek adataiban bekövetkező változásokról köteles 

tájékoztatni az óvodát. 

A köznevelési intézmény képviselője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal 

kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül 

köteles bejelenteni. 

3.6. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, gyermekek és szülők 

jogai és érvényesítésük rendje 

3.6.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg 

kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a gyermek gondviselője tájékoztatást kérhet személyes 

adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve 

kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. 

A közalkalmazott, a gyermek gondviselője jogosult megismerni, hogy az 

adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben 

továbbították. 

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett 

adatok helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló 

nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása 

alapján kérheti. 

Az érintett közalkalmazott, a gyermek gondviselője kérésére az óvoda vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó 

által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő 
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tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

az adatokat. Az óvoda vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 

írásban, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. 

3.6.2. Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha Lásd az 

Adatvédelmi törvény 14-19. §-át. 6 Lásd az Adatvédelmi törvény 21.§ (1) 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 

ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az óvoda 

vezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az 

adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 

jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak 

közlésétől számított 30 napon belül – az Adatvédelmi törvény szerint bírósághoz 

fordulhat. 

3.6.3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az 

érintett közalkalmazott, a gyermek gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

 
III. INFORMATIKAI ADATKEZELÉSI RENDSZEREK, 

ADATKEZELÉSE, ADATVÉDELME 

Az informatikai adatkezelési rendszerek üzemeltetésének biztonságáért az 

intézmény vezetője felelős, aki gondoskodik az informatikai adatkezelési rendszer 

használatára felhatalmazott személyekről, nyilvántartásukról. 

1. KIR3 RENDSZER 

A Terényi Kistenyér Óvoda alkalmazottainak illetményfejtését a térítésmentesen 

használt Háromrétegű Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR3) 

használatával Terény Község Önkormányzatának megbízott dolgozója végzi a 

Magyar Államkincstár útmutatása szerint. 

1.1. A rendszer használói, működése 
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A KIR3 rendszer kizárólagos használói, jogosultságok: 

♦ Munkaügy: karbantartás, lekérdezés: hivatali ügyintéző 

♦ Változó bér: karbantartás, lekérdezés: hivatali ügyintéző 

♦ Távollétek: karbantartás, lekérdezés: hivatali ügyintéző 

 

 
Információs modul használói: hivatali ügyintéző 

A KIR3 rendszerben lévő adatok csak az arra jogosult személynek adhatók át. 

Ennek betartásáért a KIR3 rendszerben dolgozók a felelősek. 

 

 
1.2. Adatok továbbítása 

A KIR3 rendszerben keletkezett adatok továbbítása a MÁK felé történik, a MÁK 

által kialakított „Havi üzemeltetési, adatszolgáltatási ütemtervnek” megfelelően a 

KIR3 programmal és a papír alapú Hitelesített jelentésekkel együtt. Az e-adatok 

továbbításáért a hivatali ügyintéző felelős. 

1.3. Adatok hitelesítése 

A rendszerben az adatok hitelesítése adatküldéshez kötelező. A hitelesítésből 

egyértelműen kiderül a mentés ideje, a rendszer állapota. 

2. KÖZOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (KIR) 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012 (VIII. 

28.) Korm. rendelet 14-18. §-aiban foglaltak értelmében a köznevelési intézmény 

képviselőjének kötelezettsége bejelenteni a KIR személyi nyilvántartásba a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 44. § (5), illetve (7) 

bekezdésekben meghatározott adatokat az intézménnyel jogviszonyban álló 

gyermekekre, óraadókra, pedagógus munkakörben, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyekre nézve. 

Az Oktatási Hivatal által működtetett „Személyi nyilvántartó és adatmódosító 

rendszer” kitöltése a Közoktatási Információs Iroda által kiadott Felhasználói 

Útmutató alapján történik. 

A rendszer Internet alapú adatkezelésre épül, melyben az adatszolgáltatás és 

hitelesítés elektronikus és papír alapú módját kell alkalmazni. Tartalmazza 

azoknak az alkalmazottaknak, valamint az óvodás gyermekek nyilvántartását, akik 

azonosító számmal rendelkeznek. (óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítő, 

óvodás gyermekek) 

Így: az érintett alkalmazottak nevét, születési adatait, neme, lakóhelye, 

tartózkodási helye, a végzettségével, szakképzettségével, szakképesítésével, 

munkakörével kapcsolatos adatok az oktatási azonosító számot, pedagógus 

igazolvány száma, jogviszony kezdete, megszűnéskor vége, munkahelyének 

telephelye. 
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Gyermek: a gyermek neve, születési helye, ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jel, 

állampolgársága, anyja neve, sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézsége ténye, jogviszony keletkezésének, megszűnésének 

jogcíme és ideje, tankötelezettség vége, nevelési, oktatási intézményének neve, 

címe, OM azonosítója, telefonszáma, e-mail címe, a gyermek oktatási azonosítója, 

jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladat, nevelésének helyét, jogviszony 

várható befejezésének idejét, jogviszony jellegét, képzési formáját, jogviszony 

évfolyamát. 

A rendszer kezelője az intézmény vezetője, illetve az a személy, akit erre 

munkaköri leírásában és jelen szabályzat 1. sz. mellékletével feljogosít. A 

hozzáférés a „Mesterjelszó kezelőben” biztosított jelszóval lehetséges. 

A jogosultság visszavonása a 2. sz. melléklettel történik. A rendszerben a 

következő projektek kezelését kell végezni: 

- Intézményi adatok módosítása 

- KIR személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (gyermek, illetve 

alkalmazotti nyilvántartás) 

- Pedagógusigazolvány-igénylő rendszer 

3. KÖZOKTATÁSI STATISZTIKAI RENDSZER (KIR-STAT) 

Az Oktatási Hivatal előírja, hogy a közoktatási szakterületről minden évben 

egyszer, az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programban (OSAP) készüljön teljes 

körű adatfelmérés. 

Az adatok köre egyaránt kiterjed a tanulókra, pedagógusokra, képzés típusokra és 

az intézmény jellemzőire. A begyűjtött és feldolgozott adatok a közoktatásban 

döntés előkészítés, ill. hatáselemzés lehetőségét biztosít. 

A Statisztikai adatok szolgáltatására az intézmény vezetője jogosult. Köteles a 

Közoktatási Statisztikai Kézikönyvben megadott szabályok szerint eljárni. 

Elektronikus úton továbbítja az adatokat a Közoktatási Információs Iroda felé, 

valamint papír alapú formátumban megküldi a fenntartónak. 
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Záró rendelkezések 

Az Iratkezelési szabályzat, valamint annak részeként az Adatkezelési, 

adatvédelmi és informatikai szabályzat 2018. szeptember 1-jén lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg az eddig érvényben lévő szabályzatok érvényüket vesztik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat a terényi kistenyér 

Óvoda minden dolgozója megismerje, és annak tényét a szabályzathoz csatolt 

íven aláírásukkal igazolják. 

Jelen szabályzat határozatlan időre szól, de amennyiben jogszabályok, alapító 

okiratban bekövetkező változások indokolják, módosítani szükséges 

 
 
 
 

 
Terény, 2018. szeptember 03. 

 
 
 

…………………………….. 

óvodavezető 

 

Az óvodai Szülői szervezet képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és 

elfogadásakor véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 
…..….…………………………… 

Szülői szervezet képviselője 
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Megismerési nyilatkozat 

Az érintettek kötelesek a Megismerési nyilatkozatot kitölteni, amellyel 

nyilatkoznak, hogy az Iratkezelési szabályzatban, valamint annak részeként az 

Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai szabályzatban foglaltak rendelkezéseit 

megismerték és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

 
Az Iratkezelési szabályzatban, az Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai 

szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 

foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 
 
 
 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet Meghatalmazás 

Iktatószám: …………./ 20……. 

 

 
MEGHATALMAZÁS 

A Terényi Kistenyér Óvoda Adatkezelési, adatvédelmi és informatikai 

szabályzatának III. pontjában található Informatikai adatkezelési rendszerek 

adatkezeléséről, adatvédelméről szóló rész szabályozásai értelmében 200.. év 

……………hó ……. napjától felhatalmazom 

… ....................................................................... ….-t 

a következő informatikai, adatkezelési rendszer(ek) használatára: 

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

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

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

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

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

A jogkört az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles 

gyakorolni. 

Terény, 20… év …………………..hó …… nap 
 

 

…………………………………… 

Intézményvezető 

P.H. 

A felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. 

Terény, 20… év .............................. hó …… nap 

 

…………………………………… Alkalmazott 



 

 

2. sz. melléklet Meghatalmazás visszavonása 

Iktatószám: …………./ 20……. 

 
 
 

MEGHATALMAZÁS VISSZAVONÁSA 

 
 
 

……………………………………név............................................. beosztás 

 

 
Értesítem, hogy a 20… év ………….hó …… napján kelt …………/ 20
 ..................................................................................................................................... sz
ám 

alatt Informatikai adatkezelési rendszer(ek) használatára szóló 

felhatalmazást 20… év ………….hó …… napjától visszavonom. 
 

 

Terény, 20… év .............................. hó …… nap 

………………………………………… 

Intézményvezető 
 

 

P.H. 

 
 
 
 

 
A visszavonásról szóló értesítés egy példányát a mai napon átvettem. 

 

 
Terény, 20… év .............................. hó …… nap 

 

 
………………………………………… 

Alkalmazott 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK 

SZABÁLYZATA 

SZMSZ mellékleteként 

 

 

 

 

Hatályba lépés ideje: 2021. 11. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:             Benedek Hajnal 

         óvodavezető 
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A Terényi Kistenyér Óvoda – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), illetőleg 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény alapján a következők szerint 

szabályozom:  

 

 

I. Általános rendelkezések 
 

1. A szabályzat célja: hogy rögzítse a Terényi Kistenyér Óvoda – közbeszerzési 

értékhatár alatti – beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 

felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 

valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, 

összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.   

 

2.  A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

– árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésére, 

(továbbiakban: beszerzés) amelyek vonatkozásában a Terényi Kistenyér Óvoda 

megrendelő vagy ajánlatkérő. 

 

A szabályzat hatálya nem terjed ki  

 a közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 

tartozó,  

 a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, 

azonnali beszerzésekre, valamint 

 vis maior esetére.   

 

3.  A beszerzések tárgya lehet: 

 

 Árubeszerzés: 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 

vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására 

vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése a Terényi 

Kistenyér Óvoda részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és 

üzembe helyezést is.  

 

 Építési beruházás: 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya az építési tevékenységgel, 

valamint annak tervezésével összefüggő munka megrendelése. 

 

 Szolgáltatás megrendelése: 

Az olyan – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes 

szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése a  

Terényi Kistenyér Óvoda részéről. 
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Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – beszerzési tárgyat 

foglal magában, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést 

minősíteni. 

 

4.  Összeférhetetlenség  

A beszerzési eljárás előkészítése során vagy a beszerzési eljárás más szakaszában az 

ajánlatkérő (megrendelő) nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható 

be a beszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezet (továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy 

vagy szervezet, aki, illetőleg amely 

 az érdekelt gazdálkodó szervezettel  munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

 az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető-tisztségviselője vagy 

felügyelő bizottságának tagja, 

 az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik, 

 az előbbi három pont szerinti személy hozzátartozója. 

 

II. A beszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó 

szabályok 
 

1.  A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése 

A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 

illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű 

teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).  

A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító ajánlatkérés, megrendelés 

feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni.  

   

2.  A beszerzések értékhatára 

A becsült érték kiszámítása során mindazon beszerzés tárgyának értékét egybe kell 

számítani, amelyek 

 beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt 

kerül sor, és 

 beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 

 rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk 

egymással közvetlenül összefügg.  

 

III. beszerzési eljárás lefolytatásának általános rendje 
 

1. Intézményünknél:  

 Az 200.000 Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén 

elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.  

 A 200.000 Ft egyedi értéket meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni 

a lehetséges szállítóktól (kivéve kizárólagos forgalmazótól történő 

beszerzés). Ezt követően kerül továbbításra az Önkormányzat jegyzője, és 
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polgármestere felé, engedélyeztetés céljából. Az jegyző, és polgármester 

által elfogadott, ellenjegyzett árajánlat alapján kerülhet sor a 

megrendelésre. 

 A közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy meghaladó beszerzések esetén a 

Terény Község Önkormányzata közbeszerzési szabályozása szerint kell 

eljárni.  

 

2. A beszerzési eljárás során intézményünk (mint megrendelő, ajánlatkérő) nevében 

eljáró személyek, szervezeti egységek körét a jelen szabályzat 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

3. A megrendelés, az ajánlatkérés csak akkor küldhető el, ha az intézményünk, mint 

ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi 

fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az 

anyagi fedezet rendelkezésre áll.  

Az ajánlatkérést közérthetően, célratörően, szabatosan, figyelemmel a műszaki 

tartamra, valamint a beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell 

megfogalmazni és elküldeni. 

 

4. Intézményünknél az ajánlatok elbírálási eljárásában résztvevő személyek: 

 óvodavezető, 

 élelmezésvezető 

 

5. Az ajánlatok elbírálására jogosult személyek kötelesek megállapítani az ajánlatok 

érvényességét, illetve esetleges érvénytelenségét. 

Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha: 

 az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az 

összeférhetetlenségi követelményeknek,  

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek, 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

 az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz  

 lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg 

kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz  

 

6. Az ajánlatok ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról, a bírálatról a 

kötelezettségvállalásra jogosult személyt tájékoztatni kell. 

A tájékoztatásnak a következőket kell tartalmaznia: 

 az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét),  

 az ajánlattevők által kért ellenszolgáltatást, 

 az ajánlattevők által vállalt teljesítési határidőt, 

 az érvénytelennek minősített ajánlatokat, 

 az ajánlata érvénytelenségének okát, 

 az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 

 

7. A beszerzési eljárást lezáró döntést követően tájékoztatni kell az ajánlattevőket.  

A tájékoztatás elvégzéséért az óvodavezető, élelmezésvezető felelős.  
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8. A beszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és 

megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök. 

A beszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és 

megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzéséért az óvodavezető, 

élelmezésvezető a felelősek. 

 

8.1. Az intézmény beszerzési tevékenységének irányításával kapcsolatos feladata:  

 felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a 

beszerzési eljárásba bevont dolgozók és egyéb személyek 

tevékenységét, 

 azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt 

és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 

 jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles 

megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és 

erkölcsi tisztaságát biztosítja, 

 rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, s 

azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzíti, stb.   

 

8.2. Az intézmény beszerzéseivel kapcsolatos teendők előkészítésével és 

koordinálásával kapcsolatos feladata és hatásköre:  

 

 az ajánlatkéréssel kapcsolatos dokumentáció előkészítése és az 

ajánlatkérések elküldése, 

 az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi 

követelmények meghatározása, 

 folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések pénzügyi fedezete 

biztosított-e, 

 rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás, arányát és összhangját, 

 gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátásáról, 

 azonnal tájékoztatja az óvodavezetőt, ha feladatkörébe tartozó 

munkájának végzése során szabálytalanságot vagy intézményünk 

működési köre vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztal és a 

jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi, stb. 

 

9.   A Terényi Kistenyér Óvoda a szerződések kötésére vonatkozó előírások 

(kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést a 

legjobb ajánlatot adóval. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, akkor 

intézményünk jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a 

szerződést.  
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1.sz.Melléklet 

 

 

 

A szabályzat kialakításánál figyelembe vett jogszabályok 
 

 

 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 

* 

 

2011. évi CVIII. törvény 

A közbeszerzésekről 
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   Terényi Kistenyér Óvoda            2. számú Melléklet 

 

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN A TERÉNYI KISTENYÉR ÓVODA NEVÉBEN  

ELJÁRÓ SZEMÉLYEK  
 

Beszerzés tárgya 

Beszerzés 

(becsült)  

egyedi értéke Ft 

(Nettó)  

Ajánlatkérésre Megrendelésre 
Ajánlati felhívás 

közzétételére  

Jogosult személy (szervezeti egység) 

Árubeszerzés 
200.000,- Ft 

egyedi értékig 
n.é. 

Óvodavezető, 

élelmezésvezető 
n.é. 

Árubeszerzés 

200.000,-Ft 

egyedi értéktől   -

Közbeszerzési 

értékhatárig 

Óvodavezető, 

élelmezésvezető 

Óvodavezető, 

élelmezésvezető 
óvodavezető 

Szolgáltatás megrendelése 
200.000,- Ft 

egyedi értékig 
n.é. 

Óvodavezető, 

élelmezésvezető 
n.é. 

Szolgáltatás megrendelése 

200.000,-Ft 

egyedi értéktől   -

Közbeszerzési 

értékhatárig 

Óvodavezető, 

élelmezésvezető 

Óvodavezető, 

élelmezésvezető 
óvodavezető 

n.é. : nem értelmezhető 
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